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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    410   מי    

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

      1:             מספר מיכל014:                      מספר יחידה2: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                     ההנהגה העליונה של בני עקיבא :  [ שם התיק 

                                  1932-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1962: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              ההנהגה הזמנית העליונה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

זהו תקציר לדוגמא                                                              

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

      1:             מספר מיכל014:                      מספר יחידה3: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  המזכירות העולמית:  [שם התיק 

                                  1958-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         חוזרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      1:             מספר מיכל014:                      מספר יחידה8: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוזרים                                                              :  שם התיק 

                                  1970-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 454:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     חוזרים 

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

      1:             מספר מיכל014:                      מספר יחידה9: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוזרים                                                              :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 454:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     חוזרים 

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

      46:            מספר מיכל014:                     מספר יחידה10: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00372:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

העיר העתיקה                                         - מעון סטודנטים :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        ל"סטודנטים מחו; מעונות סטודנטים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     חוזרים 

;                              העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מכתבים;     סטודנטים 

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

      2:             מספר מיכל014:                     מספר יחידה11: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוזרים                                                              :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 454:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         א-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     חוזרים 

;                                                              עליה;     גרעינים 

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

      46:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה175: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00373:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מעונות סטודנטים                                                     :  שם התיק 

                                  1976-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 414:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;        מכתבים; ל"סטודנטים מחו; מעונות סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                       סטודנטים 

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

      26:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה176: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00205:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בית מאיר                                                            :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      1:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה178: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                חוזרים-חוקת התנועה:  [שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            תקנון זמני- בני עקיבא ; חוקת התנועה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                              מיזוג תנועות נוער 

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

      2:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה179: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוזרים                                                              :  שם התיק 

                                  1976-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 454:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     חוזרים 

;                                                  תוכניות הדרכה-     בני עקיבא  

ב   "תקנון התנועה ומכתבים למיזוג בני עקיבא העולמית עם המזרחי בארה,חוקת התנועה 

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

      3:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה181: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                            חוזרים:  [שם התיק 

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    לשכה אזורית-     בני עקיבא  

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

      3:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה182: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                        פרוטוקולים:  [שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         פרוטוקולים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; ברית עולמית-     הפועל המזרחי  

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

      3:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה183: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                        פרוטוקולים:  [שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      שליחים; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      3:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה184: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                        פרוטוקולים:  [שם התיק 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                      תקנון; שליחים; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      3:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה186: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                        פרוטוקולים:  [שם התיק 

                                  1960-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     הכשרות; שליחים; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                    פרסום[ידיעון בני עקיבא לונדון ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

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

      3:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה187: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                        פרוטוקולים:  [שם התיק 

                                  1962-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             שליחים; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      3:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה188: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                        פרוטוקולים:  [שם התיק 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             שליחים; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      3:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה189: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                        פרוטוקולים:  [שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1961-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 כנס שליחים; שליחים; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      3:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה190: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                            חוזרים:  [שם התיק 

                                  1963-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        הנחיות- שליחים ; חוזרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      3:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה191: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוטוקולים וישיבות                                                  :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 453:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     שליחים; הכשרות; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                        כח-    הקונגרס הציוני ה 

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

      3:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה192: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תקנון האגודה                                                        :  שם התיק 

                                  1974-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 4149:             סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   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 

                                                 

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

;                                          תקנון; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      4:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה193: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                       וחוזרים[ישיבות - פרוטוקולים :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 453:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         מועצות עולמיות- בני עקיבא ; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      4:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה195: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         וחוזרים[ישיבות -פרוטוקולים:  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 453:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    מעונות סטודנטים; הכשרות; חוזרים; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                 מועצות עולמיות-     בני עקיבא  

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

      4:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה196: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         וחוזרים[ישיבות -פרוטוקולים:  שם התיק 

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 453:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   הכשרות; הצעת תקציב; עליה; שליחים; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      4:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה197: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

]                                                וחוזרים[פרוטוקולים :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     הכשרות; שליחים; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      4:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה198: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                          :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      5:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה199: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מליאה                                   -פרוטוקולים ממזכירות עולמית :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 453:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             הכשרות; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            סטודנטים; צוות תכנון-     ההסתדרות הציונית העולמית  

;           עליה; מועצות עולמיות- בני עקיבא ; ה-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

;                                              דרום אפריקה-     התנועה הרפורמית  

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

      5:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה200: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות מזכירות ומועצה                                   :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;             הכשרות; שליחים; תקציב; תנועות נוער; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      5:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה201: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות מזכירות הוועידה העולמית                          :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 453:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              עליה; בריטניה; פרוטוקולים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         שליחים; מועצות עולמיות-     בני עקיבא  

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

      5:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה202: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                          :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 453:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                מעונות סטודנטים; שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      5:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה203: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות                                                  :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 453:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; הכשרות; מועצות עולמיות- בני עקיבא ; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                        ל"ישיבות בני עקיבא בחו;     חוקת התנועה 



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

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

                                                 

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

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

      5:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה204: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות מזכירות ומועצה                                   :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 453:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     תנועות נוער; תקציב; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      6:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה205: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית שניה ותקנון סניפים                                     :  שם התיק 

]                                  1964-       [עד]  1963-       [תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      תקנון; ב-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

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

      6:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה206: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית שניה                                                   :  שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ב-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                מועצות עולמיות- בני עקיבא ]; פרסום[    ידיעון בני עקיבא לונדון  

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

      6:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה207: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית שניה ומסכת גלות וגאולה                                 :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                פרסום[ידיעון בני עקיבא לונדון ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              קטעי עתונות;     מסכת גלות וגאולה 

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

      6:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה208: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית שניה                                                   :  שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ב-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                          המשמרת הצעירה העולמית 

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

      6:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה209: מספר פריט 

                                  )      00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                        ועידה עולמית שניה של תנועות הנוער היהודיות:  [שם התיק 

                                  1959-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       סמינר שליחים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      7:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה210: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית רביעית                                                 :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ד-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     אבינר שלמה; מועצות עולמיות-     בני עקיבא  



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

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

                                                 

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

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

      7:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה211: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית שלישית                                                 :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ג-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      7:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה212: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית שלישית                                                 :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ג-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      7:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה213: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית שלישית                                                 :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ג-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      7:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה214: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית שלישית                                                 :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ג-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      7:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה215: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית רביעית                                                 :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ד-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      7:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה216: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית רביעית                                                 :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ד-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      8:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה217: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                              כללי:  [שם התיק 

                                  1963-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

מכיל פרוטוקולים ומכתבים שונים                                    :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ל"ישיבות בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מכתבים;     פרוטוקולים 

;                                          מיזוג תנועות נוער; הכשרות;     שליחים 

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

      8:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה218: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מושבות וקבוצים                                                      :  שם התיק 

                                  1956-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          תקציב; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      8:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה219: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                              כללי:  [שם התיק 

                                  1956-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                 17:               סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      8:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה220: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   ל"בני עקיבא וקק:  [שם התיק 

                                  1956-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 15:               סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               קרן קיימת לישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      8:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה221: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                            שליחים:  [שם התיק 

                                  1958-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 14:               סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

מכתבים בנושא שליחים שונים                                                     

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

      8:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה223: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינריונים למדריכים                                                 :  שם התיק 

                                  1957-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; סמינריונים- בני עקיבא ; המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      8:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה224: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תקציב                                                               :  שם התיק 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          תקציב; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

.                                                   פירוט סעיפי תקציב והוצאות 

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

      8:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה225: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                        מרכז עולמי:  [שם התיק 

                                  1964-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  המכון למדריכי חוץ לארץ; חוזים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



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

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

                                                 

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

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

      8:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה226: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                               תכתובת למשרדי ממשלה:  [שם התיק 

                                  1958-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                 9:                סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                משרד העבודה והרווחה; משרד האוצר; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                               משרד החקלאות; משרד הדתות;     משרד המסחר והתעשיה 

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

      8:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה228: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההסתדרות הציונית                              - המחלקה לעניני הנוער :  שם התיק 

                                  1957-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         המכון למדריכי חוץ לארץ; הקצבות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      8:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה229: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עסקני התנועה                                                        :  שם התיק 

                                  1957-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                 6:                סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      8:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה230: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

כללי                                                                :  שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               קליטת עליה; עליה; מכתבים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      8:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה231: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כללי                                                                :  שם התיק 

                                  1956-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      9:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה233: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות                                                     - הכשרה :  שם התיק 

                                  1963-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         הקצבות; המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      9:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה234: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה                                                               :  שם התיק 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;       קרן קיימת לישראל; המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                  כרטיסי נסיעה; הכשרות]; מועצה אזורית[    שפיר  

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

      9:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה235: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה                                                               :  שם התיק 

                                  1962-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; הכשרות; הקצבות; המכון למדריכי חוץ לארץ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      9:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה236: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                     שליחים והכשרה:  [שם התיק 

                                  1963-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         שליחים; הכשרות; המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                               קרן קיימת לישראל 

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

      9:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה237: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                      תכתובת כללית:  [שם התיק 

                                  1962-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; מכתבים; הקצבות; המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 



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

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

                                                 

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

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

      9:             מספר מיכל014:                    מספר יחידה238: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                      תכתובת כללית:  [שם התיק 

                                  1962-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; ;               המכון למדריכי חוץ לארץ; הקצבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      10:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה240: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                      תכתובת כללית:  [שם התיק 

                                  1974-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           עליה; מכתבים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      10:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה241: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   ל"התכתבות עם קק:  [שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       שליחים; קרן קיימת לישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      10:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה242: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                              כללי:  [שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         שליחים; מכתבים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      10:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה243: מספר פריט 

                                  )      00064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                             הכשרה:  [שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      10:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה244: מספר פריט 

                                  )      00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                              כללי:  [שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         שליחים; המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                 רוטנברג מתתיהו 

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

      10:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה245: מספר פריט 

                                  )      00066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                              כללי:  [שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; פרוטוקולים;     מכתבים 

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

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



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

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

                                                 

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

      10:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה246: מספר פריט 

                                  )      00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                      תכתובת כללית:  [שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 שליחים; המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                          קבוצת הכשרה[תררה וציון ; סמינר תורני-     בני עקיבא  

;               מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; ארצות הברית-     המזרחי הצעיר  

;                                       המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה247: מספר פריט 

                                  )      00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                      תכתובת כללית:  [שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         המכון למדריכי חוץ לארץ; הקצבות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      עליה; לוינגר יעקב; הכשרות;     קליטת עליה 

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

      10:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה249: מספר פריט 

                                  )      00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                ל"המכון למדריכי חו:  [שם התיק 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 הקצבות; המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

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

      11:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה250: מספר פריט 

                                  )      00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

הכשרת יבנה                                                          :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     יבנה; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צעירים עולים;     הכשרות 

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

      11:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה251: מספר פריט 

                                  )      00071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה יבנה                                                          :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

 א                                                 422:            סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צעירים עולים; הכשרות;     יבנה 

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

      11:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה252: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת יבנה                                                          :  שם התיק 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           צעירים עולים; הכשרות; יבנה; תורה ועבודה-     הכשרות  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      14:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה258: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת סעד                                                           :  שם התיק 

                                  1976-           עד1974-         תאריך התיק מ 

'                                                  ה424:           סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צעירים עולים; הכשרות]; קבוץ[    סעד  

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

      11:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה259: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

א                                                "הכשרה יבנה מחזור י:  שם התיק 

                                  1977-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צעירים עולים; הכשרות;     יבנה 

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

      11:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה261: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה יבנה                                                          :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צעירים עולים; הכשרות;     יבנה 

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

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

      11:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה262: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה יבנה                                                          :  שם התיק 

                                  1967-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צעירים עולים; הכשרות;     יבנה 

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

      11:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה263: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת יבנה                                                          :  שם התיק 

                                  1967-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  פרוטוקולים; תקציב; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צעירים עולים; הכשרות;     יבנה 

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

      12:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה264: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה לביא                                                          :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[לביא ; צעירים עולים;     הכשרות 

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

      12:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה265: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה לביא                                                          :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צעירים עולים; הכשרות]; קבוץ[    לביא  

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

      12:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה266: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה לביא                                                          :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       תקציב; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צעירים עולים; הכשרות]; קבוץ[    לביא  

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

      12:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה267: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת יבנה                                                          :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט422:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       בורנשטיין סם; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צעירים עולים; הכשרות;     יבנה 

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

      12:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה268: מספר פריט 

                                  )      00081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת יבנה                                                          :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

'                                                  ח422:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בורנשטיין סם; צעירים עולים; הכשרות;     יבנה 

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

      12:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה270: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת יבנה                                                          :  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

'                                                  ז422:           סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צעירים עולים; הכשרות;     יבנה 

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

      12:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה271: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת יבנה                                                          :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 422:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     צעירים עולים; הכשרות; יבנה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      12:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה272: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת יבנה                                                          :  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

'                                                  ד422:           סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     צעירים עולים; הכשרות; יבנה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      12:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה273: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת יבנה                                                          :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג422:           סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צעירים עולים; הכשרות;     יבנה 

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

      12:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה274: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת יבנה                                                          :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב422:           סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; יבנה; צעירים עולים;     הכשרות 

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

      13:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה276: מספר פריט 

                                  )      00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת יבנה                                                          :  שם התיק 

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 

'                                                  א422:           סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     יבנה; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צעירים עולים;     הכשרות 

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

      13:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה277: מספר פריט 

                                  )      00088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת לביא                                                          :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט423:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              צעירים עולים; הכשרות]; קבוץ[לביא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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



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

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

                                                 

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

      13:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה278: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת לביא                                                          :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

'                                                  ח423:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];              קבוץ[לביא ; צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      13:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה279: מספר פריט 

                                  )      00090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת קבוץ לביא                                                     :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

'                                                  ז423:           סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              צעירים עולים; הכשרות]; קבוץ[לביא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      13:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה281: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת לביא                                                          :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

'                                                  ו423:           סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[    לביא  

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

      13:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה282: מספר פריט 

                                  )      00092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת לביא                                                          :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

'                                                  ה423:           סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              צעירים עולים; הכשרות]; קבוץ[לביא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      13:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה283: מספר פריט 

                                  )      00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולךמית                                           : שם יחידה 

הכשרת לביא                                                          :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

'                                                  ד423:           סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              צעירים עולים; הכשרות]; קבוץ[לביא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      13:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה287: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת לביא                                                          :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב423:           סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       תקציב]; קבוץ[לביא ; צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      13:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה288: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת לביא                                                          :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב423:           סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              צעירים עולים; הכשרות]; קבוץ[לביא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      13:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה289: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת לביא                                                          :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

'                                                  א423:           סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              צעירים עולים; הכשרות]; קבוץ[לביא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      13:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה290: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת לביא                                                          :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              צעירים עולים; הכשרות]; קבוץ[לביא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      13:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה292: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת לביא                                                          :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

'                                                  א423:           סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   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 

                                                 

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

;              צעירים עולים; הכשרות]; קבוץ[לביא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      13:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה293: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת לביא                                                          :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              צעירים עולים; הכשרות]; קבוץ[לביא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      14:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה294: מספר פריט 

                                  )      00100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת סעד                                                           :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

'                                                  ח424:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               קבוץ[סעד ; צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      14:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה296: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת סעד                                                           :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

'                                                  ח424:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[    סעד  

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

      14:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה298: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת סעד                                                           :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

'                                                  ז424:           סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               קבוץ[סעד ; צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      14:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה306: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת סעד                                                           :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

'                                                  ד424:           סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               צעירים עולים; הכשרות]; קבוץ[סעד ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      14:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה307: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת סעד                                                           :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג424:           סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        תקציב; צעירים עולים; הכשרות]; קבוץ[סעד ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      14:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה308: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת סעד                                                           :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב424:           סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               צעירים עולים; הכשרות]; קבוץ[סעד ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      14:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה310: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת סעד                                                           :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

'                                                  א424:           סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               צעירים עולים; הכשרות]; קבוץ[סעד ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      14:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה311: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת סעד                                                           :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               הכשרות; צעירים עולים]; קבוץ[סעד ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      14:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה312: מספר פריט 

                                  )      00109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה סעד                                                           :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

'                                                  א424:           סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               הכשרות; צעירים עולים]; קבוץ[סעד ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      14:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה322: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת סעד                                                           :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               קבוץ[סעד ; צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      15:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה323: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת שלוחות                                                        :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

'                                                  א426:           סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];            קבוץ[שלוחות ; צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      15:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה324: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת שלוחות                                                        :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 426:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[    שלוחות  



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

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

                                                 

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

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

      15:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה325: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שאלונים                                              - הכשרת שלוחות :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 426:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   שאלונים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צעירים עולים; הכשרות]; קבוץ[    שלוחות  

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

      15:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה326: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שאלונים                                              - הכשרת שלוחות :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   שאלונים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צעירים עולים; הכשרות]; קבוץ[    שלוחות  

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

      15:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה327: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת שלוחות                                                        :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

'                                                  א426:           סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     תקציב; צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[    שלוחות  

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

      16:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה328: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

הכשרת שלוחות                                                        :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

'                                                  ד426:           סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[    שלוחות  

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

      15:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה329: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת שלוחות                                                        :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב426:           סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[    שלוחות  

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

      16:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה330: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת שלוחות                                                        :  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג426:           סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הקצבות; צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[    שלוחות  

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

      16:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה331: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת שלוחות                                                        :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג426:           סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צעירים עולים; הכשרות]; קבוץ[    שלוחות  

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

      16:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה332: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות עולמית                                             - שלוחות :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            צעירים עולים; הכשרות]; קבוץ[שלוחות ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                 מועצות עולמיות-     בני עקיבא  

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

      16:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה333: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת שלוחות                                                        :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

'                                                  ד426:           סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[    שלוחות  

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

      17:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה334: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת כפר עציון                                                     :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

'                                                  ו426:           סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;         צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[    כפר עציון  

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

      16:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה335: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת שלוחות                                                        :  שם התיק 

                                  1976-           עד1974-         תאריך התיק מ 

'                                                  ה426:           סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[    שלוחות  

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

      17:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה336: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת כפר עציון                                                     :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

'                                                  ו426:           סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  תקציב]; קבוץ[כפר עציון ; צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      117:           מספר מיכל014:                    מספר יחידה337: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת כפר עציון                                                     :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

'                                                  ו426:           סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[    כפר עציון  



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

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

                                                 

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

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

      17:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה338: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת כפר עציון                                                     :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

'                                                  ז426:           סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               צעירים עולים; הכשרות; תורה ועבודה- הכשרות ]; קבוץ[    כפר עציון  

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

      17:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה340: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת טירת צבי                                                      :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

'                                                  ה422:           סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];          קבוץ[טירת צבי ; צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      17:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה341: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת טירת צבי                                                      :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

'                                                  ו422:           סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];          קבוץ[טירת צבי ; צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      17:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה342: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת אלון שבות                                                     :  שם התיק 

                                  1974-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 427:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];         ישוב[אלון שבות ; צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      17:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה343: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת שדה אליהו                                                     :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט419',  ח419:   סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];         קבוץ[שדה אליהו ; צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      18:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה344: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת עין הנציב                                                     :  שם התיק 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];        קבוץ[ב "עין הנצי; צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      18:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה345: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת עין הנציב                                                     :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

'                                                  א425:           סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];        קבוץ[ב "עין הנצי; צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      18:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה346: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת עין הנציב                                                     :  שם התיק 

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];        קבוץ[ב "עין הנצי; צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      18:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה347: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01134:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת עין הנציב                                                     :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[ב "    עין הנצי 

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

      18:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה348: מספר פריט 

                                  )      00135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת עין הנציב                                                     :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

'                                                  א425:           סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;        צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[ב "    עין הנצי 

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

      18:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה349: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת עין הנציב                                                     :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב425:           סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[ב "    עין הנצי 

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

      18:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה350: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת עין הנציב                                                     :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג425:           סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[ב "    עין הנצי 

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

      18:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה352: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת עין הנציב                                                     :  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

'                                                  ד425:           סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[ב "    עין הנצי 

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



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

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

                                                 

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

      18:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה353: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת עין הנציב                                                     :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

'                                                  ה425:           סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[ב "    עין הנצי 

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

      18:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה354: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת עין הנציב                                                     :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

'                                                  ו425:           סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[ב "    עין הנצי 

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

      18:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה355: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת עין הנציב                                                     :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

'                                                  ז425:           סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[ב "    עין הנצי 

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

      18:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה356: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת עין הנציב                                                     :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט425:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[ב "    עין הנצי 

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

      18:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה357: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת עין הנציב                                                     :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

'                                                 ח425:            סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[ב "    עין הנצי 

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

      18:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה358: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת עין הנציב                                                     :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 420:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; תקציב]; קבוץ[ב "עין הנצי; צעירים עולים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      19:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה359: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שאלונים וטפסים של בוגרי יג                                          :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   מזכירות עולמית- בני עקיבא ; שאלונים; תוכנית יג;     בוגרי יג 

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

      19:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה360: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

'                                                          תוכנית יג:  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 199:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      הקצבות; המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     תוכנית יג 

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

      19:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה361: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

'                                                          תוכנית יג:  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 199:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      הקצבות; המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     תוכנית יג 

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

      19:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה362: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שדה אליהו                                               - תוכנית יג :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

'                                                  ז199:           סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;            הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; קבוץ[שדה אליהו ;     תוכנית יג 

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

      19:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה363: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה לא תנועתית                                                    :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 198:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      19:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה364: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00150:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה לא תנועתית                                                    :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 198:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      19:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה365: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תכנית כיתות יג                                                      :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

'                                                  ז199:           סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          תוכניות שנתיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     תוכנית יג 

;                                             הקצבות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

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



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

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

                                                 

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

      19:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה366: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תכנית כיתות יב                                                      :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 199:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; תכנית כיתות יב; תוכניות שנתיות-     בני עקיבא  

;                                             הקצבות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

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

      20:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה367: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00153:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

'                                                  ו425:           סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      20:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה368: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00154:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

'                                                  ו421:           סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      20:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה369: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

'                                                  ז421:           סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      20:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה370: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תכניות אתגר                                                - הכשרות :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                           התנדבות במוסדות שונים בארץ[תוכנית אתגר ;     הכשרות 

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      20:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה371: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00157:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר מקצועי                                               - הכשרות :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 421:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               מזכירות עולמית- בני עקיבא ; סמינר מקצועי- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      20:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה372: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

'                                                  ה421:           סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      20:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה373: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

'                                                  ו421:           סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      20:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה374: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00160:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

'                                                  ו421:           סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      21:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה375: מספר פריט 

                                  )      00161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                         מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      21:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה376: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 421:              סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  תקציב; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      21:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה377: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00163:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 הקצבות; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      21:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה381: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00164:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 421:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      21:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה382: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00165:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב421:           סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  תקציב; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      21:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה383: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00166:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב421:           סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      21:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה385: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00167:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב421:           סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         המכון למדריכי חוץ לארץ; הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      22:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה386: מספר פריט 

                                  )      00168:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בבני עקיבא מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

הכשרות                                                              :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

'                                                  ג421:           סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];      קבוץ[טירת צבי ]; קבוץ[שדה אליהו ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      22:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה387: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00169:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג421:           סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק כללי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      22:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה388: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00170:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1974-           עד1971-         תאריך התיק מ 

'                                                  ד421:           סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  תקציב; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      22:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה389: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00171:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

'                                                  ד421:           סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          המכון למדריכי חוץ לארץ; תקציב; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      49:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה390: מספר פריט 

                                  )      00414:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בן מנחם חנינא                                                       :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 בריטניה; בן מנחם חנינא; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      22:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה392: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

'                                                  ה421:           סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      22:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה393: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00173:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

'                                                  ה421:           סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 



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

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

                                                 

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

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

      22:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה394: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00174:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

'                                                  ה421:           סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          מזכירות עולמית- בני עקיבא ; המכון למדריכי חוץ לארץ; תקציב;     הכשרות 

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

      22:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה395: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00175:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

'                                                  ה421:           סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                        קבוץ[טירת צבי ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

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

א      22:           מספר מיכל014:                    מספר יחידה396: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00176:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                                            - אולפנית בר אילן :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

'                                                  ז421:           סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            מזכירות עולמית- בני עקיבא ; תוכניות; אוניברסיטת בר אילן;     הכשרות 

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

א      22:           מספר מיכל014:                    מספר יחידה398: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00177:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

'                                                  ז421:           סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                  קבוץ[שלוחות ; הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

א      22:           מספר מיכל014:                    מספר יחידה399: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00178:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

'                                                  ז421:           סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

א      22:           מספר מיכל014:                    מספר יחידה400: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00179:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

ח                                                 '421:            סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

א      22:           מספר מיכל014:                    מספר יחידה401: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00180:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

'                                                  ח421:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

א      22:           מספר מיכל014:                    מספר יחידה403: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00181:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה כללית                                                         :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

'                                                  ח421:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

א      22:           מספר מיכל014:                    מספר יחידה404: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00182:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה כללית                                                         :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט421:           סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  תקציב; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

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

      23:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה406: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00183:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המרכז העולמי של המזרחי                                              :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 443:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          מזכירות עולמית- בני עקיבא ; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      23:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה417: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00184:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המרכז העולמי של המזרחי                                              :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 443:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            צעירים עולים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      23:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה418: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00185:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המרכז העולמי של המזרחי                                              :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 443:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; המרכז העולמי-     המזרחי  

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

      23:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה419: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00186:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המרכז העולמי של המזרחי                                              :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 443:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; המרכז העולמי-     המזרחי  

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



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

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

                                                 

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

      23:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה420: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00187:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הקסטל                                                  - בית התנועה :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   המרכז העולמי- המזרחי ; הקסטל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           הפועל המזרחי בישראל; המרכז העולמי-     הפועל המזרחי  

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

      23:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה430: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00188:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הקסטל                                                               :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; הפועל המזרחי בישראל;     הקסטל 

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

      23:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה431: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00189:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הקסטל                                                               :  שם התיק 

                                  1976-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 441:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; הפועל המזרחי בישראל;     הקסטל 

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

      23:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה433: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00190:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אגוד המושבים                                                        :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             מזכירות עולמית- בני עקיבא ; הפועל המזרחי בישראל;     איגוד המושבים 

;                                              עליה; הקצבות]; מושב[    בית מאיר  

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

      24:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה434: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00191:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמיתות                                          : שם יחידה 

מזכירות הקבוץ הדתי וקבוצות                                          :  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 431:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         יבנה; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מזכירות- הקבוץ הדתי ;     הקבוץ הדתי 

;                                                   הקצבות]; קבוץ[    כפר עציון  

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

      24:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה435: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00192:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות הקבוץ הדתי וקבוצות                                          :  שם התיק 

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 473:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        תקציב; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מזכירות- הקבוץ הדתי ;     הקבוץ הדתי 

;                                                           עליה;     קליטת עליה 

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

      24:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה436: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00193:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות עם הקבוץ הדתי                                               :  שם התיק 

                                  1966-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       מכתבים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; הקבוץ הדתי; מזכירות-     הקבוץ הדתי  



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

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

                                                 

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

;                                                   עליה; שליחים;     קליטת עליה 

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

      24:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה438: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00194:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות הקבוץ הדתי וקבוצות                                          :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 431:              סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       הקבוץ הדתי; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; שליחים; מזכירות-     הקבוץ הדתי  

;                                                                         הקצבות 

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

      24:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה439: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00195:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות עם הקבוץ הדתי                                               :  שם התיק 

                                  1966-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       מכתבים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מזכירות- הקבוץ הדתי ;     הקבוץ הדתי 

;                                                           עליה;     קליטת עליה 

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

      24:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה440: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00196:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכון קיץ וחורף                                                      :  שם התיק 

                                  1976-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 405:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              המכון למדריכי חוץ לארץ; הקבוץ הדתי; צעירים עולים;     מכוני לימוד 

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      24:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה442: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00197:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

מכון קיץ וחורף                                                      :  שם התיק 

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 405:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צעירים עולים; מכוני לימוד;     הקבוץ הדתי 

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

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

      25:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה444: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המפקד הציוני                                                        :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 416:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      כח-הקונגרס הציוני ה; הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     המפקד הציוני 

;                                       מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

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

      25:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה445: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00199:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המפקד הציוני                                                        :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 416:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      כח-הקונגרס הציוני ה; הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     המפקד הציוני 

;                                       מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

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

      25:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה447: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00200:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ח                                                 "הקונגרס הציוני הכ:  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     קונגרסים ציוניים 

;                כח-הקונגרס הציוני ה; ועידות עולמיות- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      25:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה448: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00201:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הפועל המזרחי                        - ב של המזרחי "הועידה העולמית הכ:  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   כב-הועידה העולמית ה- המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       חוקת התנועה-     המזרחי  

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

      25:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה449: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00202:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית של המזרחי                                              :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; ועידות עולמיות-     המזרחי  

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

      25:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה450: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00203:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק ועידת הפועל המזרחי                                              :  שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

"                              בין ועידה לועידה"התיק מכיל פרסומי :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     ועידות עולמיות- הפועל המזרחי -     המזרחי  



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

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

                                                 

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

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

      26:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה451: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00204:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בית מאיר                                                            :  שם התיק 

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 443:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  תקציב; שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; מושב[בית מאיר ;     איגוד המושבים 

;                   הפועל המזרחי בישראל; המרכז העולמי- הפועל המזרחי ; חות"    דו 

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

      26:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה453: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00206:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המרכז העולמי                                             - בית מאיר :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];       המזרחי[המשמרת הצעירה ; המרכז העולמי- הפועל המזרחי ]; מושב[    בית מאיר  

;                                             עליה; קליטת עליה; מצעים;     תקציב 

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

      26:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה454: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00207:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בית מאיר                                                            :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 443:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; שליחים; תקציב]; מושב[    בית מאיר  

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

      26:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה455: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00208:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בית מאיר                                                            :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 443:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         תקציב; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; מושב[    בית מאיר  

;                                       המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      26:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה456: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00209:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בית מאיר                                                            :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 443:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];        המזרחי[המשמרת הצעירה ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; מושב[    בית מאיר  

;                                          תקציב; מועצות עולמיות-     בני עקיבא  

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

      26:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה457: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00210:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בית מאיר                                                            :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 443:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; תקציב; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; המזרחי[המשמרת הצעירה ]; מושב[    בית מאיר  

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

      27:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה458: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00211:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הלשכה לשרותים רוחניים בקהילות                                       :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 456:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;   אלינסון יהודה; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הלשכה לשרותים רוחניים בקהילות 

;                              מזכירות עולמית- בני עקיבא ; הקצבות;     אדלמן משה 

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

      27:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה459: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00212:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הלשכה לשרותים רוחניים בקהילות                                       :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 456:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הלשכה לשרותים רוחניים בקהילות 

;               הקצבות; אדלמן משה; אלינסון יהודה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      27:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה460: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00213:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הלשכה לשרותים רוחניים בקהילות                                       :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 456:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הלשכה לשרותים רוחניים בקהילות 

;               הקצבות; אדלמן משה; אלינסון יהודה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      27:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה461: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00214:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המחלקה התורנית                                                      :  שם התיק 

                                  1967-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     המחלקה התורנית 

;                     שליחים; המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות;     קניגסבוך שמעון 



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

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

                                                 

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

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

      27:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה462: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00215:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המחלקה התורנית                                                      :  שם התיק 

                                  1975-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 408:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  שליחים; ישיבות ערב; תוכנית יג; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;        המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה; הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

;                                                       ההסתדרות הציונית העולמית 

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

      27:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה463: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00216:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המחלקה התורנית                                                      :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 הכשרות; שליחים; המחלקה התורנית;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

;            המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      27:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה464: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00217:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המחלקה התורנית                                                      :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; המחלקה התורנית;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

;                                       שליחים; מכון גולד; הכשרות;     תוכנית יג 

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

      27:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה465: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00218:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

ת                                                  "שו-שאלות ותשובות:  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 449:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          ג-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; הכשרות; אבינר שלמה;     שאלות ותשובות 

;                 מזכירות עולמית- בני עקיבא ; ב-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

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

      27:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה466: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00219:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רבנות                                                               :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      מזכירות עולמית- בני עקיבא ; ישראלי שאול; מכתבים;     הרבנות הראשית לישראל 

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

      28:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה467: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00220:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שונות                                                    -מחלקת נוער:  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; הקצבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            התנדבות; המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות;     שליחים 

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

      28:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה468: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00221:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בוגרי מכון                                               - נוער ' מח:  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: 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 

                                                 

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

; הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; ; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

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

      28:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה470: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00222:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקת הנוער והחלוץ                                                  :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;                                             המכון למדריכי חוץ לארץ;     שליחים 

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

      28:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה472: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00223:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הקצבות לבוגרי מכון                                    - מחלקת הנוער :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; הקצבות; ; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

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

      28:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה484: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00224:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רשימות עולים                                           - מחלקת נוער :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         צעירים עולים; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;                             קליטת עליה; תרומות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         עליה;     בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

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

      28:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה485: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00225:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

כללי                                                   - מחלקת נוער :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 403:              סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               הקצבות; הכשרות; שליחים; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;                   בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      28:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה486: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00226:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כללי                                                   - מחלקת נוער :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 403:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;                                       סמינר שליחים- בני עקיבא ;     כנס שליחים 

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

      28:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה487: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00227:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שונות                                                 - מחלקת הנוער :  שם התיק 

                                                    1976-         תאריך התיק מ 

                                                 403:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;                                                                         הקצבות 

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

      28:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה488: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00228:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקת הנוער                                                         :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 403:              סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;                                                                         הקצבות 

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

      28:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה489: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00229:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שונות                                                 - מחלקת הנוער :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 403:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           מכון קיץ- בני עקיבא ; הקצבות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                  התנדבות; קבוצת תפוז; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

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

      29:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה496: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00230:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים                                                 - מחלקת הנוער :  שם התיק 

                                  1977-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 402:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;                                                       תקציב;     הנהלת חשבונות 

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

      29:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה497: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00231:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים                                                 - מחלקת הנוער :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 403:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;   שליחים; מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       קבוצות הגשמה;     הכשרות 

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

      29:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה499: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00232:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים                                                 - מחלקת הנוער :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 402:              סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

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

      29:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה500: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00233:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים                                                 - מחלקת הנוער :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;                                הכשרות; תקציב; מכון קיץ- בני עקיבא ;     הקצבות 

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

      29:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה501: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00234:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים                                                 - מחלקת הנוער :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;                                                            התנדבות;     הקצבות 

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

      29:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה503: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00235:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הקצבות לארצות                                         - מחלקת הנוער :  שם התיק 

                                  1968-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   מזכירות עולמית- בני עקיבא ; הקצבות; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

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

      29:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה504: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00236:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחות                                                - מחלקת הנוער :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   מזכירות עולמית- בני עקיבא ; שליחים; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

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

      29:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה505: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00237:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בראון                                                - מחלקת הנוער  :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 400:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;                                                                         הקצבות 

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

      29:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה506: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00238:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בראון                                                 - מחלקת הנוער :  שם התיק 

                                  1974-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 400:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;   שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;                                                        הקצבות;     בראון מרדכי 

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

      29:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה507: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00239:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת חשבונות                                                       :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 471:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   תרומות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; הנהלת חשבונות;     כספים 

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

      29:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה508: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00240:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים                                         - מחלקת הנוער והחלוץ  :  שם התיק 

                                  1966-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    מזכירות עולמית- בני עקיבא ; כספים; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;                                בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; תקציב;     הקצבות 

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

      29:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה510: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00241:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים                                         - מחלקת הנוער והחלוץ  :  שם התיק 

                                  1966-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    מזכירות עולמית- בני עקיבא ; כספים; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;             בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; סמינר שליחים- בני עקיבא ;     הקצבות 

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



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

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

                                                 

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

      30:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה511: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00242:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המדור הדתי                                             - מחלקת הנוער:  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 401:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;        מזכירות עולמית- בני עקיבא ; המדור הדתי-     הסוכנות היהודית לארץ ישראל  

;                                              שליחים; הנהלת חשבונות;     הקצבות 

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

      30:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה514: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00243:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המדור הדתי                                            - מחלקת הנוער :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 401:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;        מזכירות עולמית- בני עקיבא ; המדור הדתי-     הסוכנות היהודית לארץ ישראל  

;                                   סמינר שליחים- בני עקיבא ; שליחים;     הקצבות 

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

      30:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה515: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00244:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים                                                  - המדור הדתי :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        המדור הדתי- הסוכנות היהודית לארץ ישראל ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                  מועצות עולמיות- בני עקיבא ;     הנהלת חשבונות 

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

      30:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה516: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00245:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

המדור הדתי                                            - מחלקת הנוער :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 401:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    המדור הדתי-     הסוכנות היהודית לארץ ישראל  

;           מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;           הכשרות; שליחים; סמינר מתנדבים- בני עקיבא ; הקצבות;     הנהלת חשבונות 

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

      30:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה517: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00246:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

האגף הדתי                                             - מחלקת הנוער :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 401:              סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;        מזכירות עולמית- בני עקיבא ; המדור הדתי-     הסוכנות היהודית לארץ ישראל  

;                                      שליחים; הקצבות; הנהלת חשבונות;     הכשרות 

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

      30:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה519: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00247:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המדור הדתי                                                          :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        מזכירות עולמית- בני עקיבא ; המדור הדתי-     הסוכנות היהודית לארץ ישראל  

;                                      שליחים; הכשרות; הקצבות;     הנהלת חשבונות 

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

      30:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה520: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00248:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המדור הדתי                                                          :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        מזכירות עולמית- בני עקיבא ; המדור הדתי-     הסוכנות היהודית לארץ ישראל  

;                            תקציב; הקצבות; סמינר שליחים- בני עקיבא ;     הכשרות 

;                                                   בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

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

      30:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה521: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00249:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

האגף הדתי                                                           :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 401:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; שליחים; הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; האגף הדתי-     מחלקת הנוער והחלוץ  

;         סמינר שליחים- בני עקיבא ]; התנדבות במוסדות שונים בארץ[    תוכנית אתגר  

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

      30:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה523: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00250:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מדור ענייני הדרכה                                                   :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              מחלקת הדרכה- בני עקיבא ; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;                         סמינריונים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      30:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה524: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00251:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מדור ענייני הדרכה                                                   :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: 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 

                                                 

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

;              מחלקת הדרכה- בני עקיבא ; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;     תפקידי אשת השליח; סמינר שליחים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      30:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה526: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00252:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים                                                      -מדור דתי:  שם התיק 

                                  1967-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             כספים; המדור הדתי-     הסוכנות היהודית לארץ ישראל  

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

      31:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה527: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00253:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים                                                  - המדור הדתי :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        מזכירות עולמית- בני עקיבא ; המדור הדתי-     הסוכנות היהודית לארץ ישראל  

;                                              שליחים; הנהלת חשבונות;     הקצבות 

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

      31:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה529: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00254:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הציונות העולמית                                    :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      תוכניות הדרכה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                  הכשרות; סמינר תורני- בני עקיבא ; סמינר שליחים-     בני עקיבא  

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

      31:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה530: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00255:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

התכתבות עם הנהלת הציונות העולמית                                    :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         הקצבות; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

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

      31:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה532: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00256:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות עם הנהלת הציונות העולמית                                    :  שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   שליחים; מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;    מועצת תנועות הנוער בישראל; פרוטוקולים; ברית ארגוני הנוער והחלוץ;     הקצבות 

;                          סמינר שליחים- בני עקיבא ; סמינר תורני-     בני עקיבא  

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

      32:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה533: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00257:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקות שונות בסוכנות היהודית                                        :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

;             בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; הקצבות; ועדת השליחות-     בני עקיבא  

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

      32:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה534: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00258:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקות שונות בסוכנות היהודית                                        :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;    הסוכנות היהודית לארץ ישראל; שליחים; התנדבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

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

      32:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה535: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00259:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקות שונות בסוכנות היהודית                                        :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 406:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הכשרות; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;        מעונות סטודנטים; הנהלת חשבונות; גרעיני עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

;                                                                         הקצבות 

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

      32:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה536: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00260:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקות שונות בסוכנות היהודית                                        :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 406:              סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

;                                     מעונות סטודנטים; זכויות העולה;     התנדבות 

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

      32:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה537: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00261:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקות שונות בסוכנות היהודית                                        :  שם התיק 

                                  1976-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 406:              סימול מקורי 

                                                         2006: 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 

                                                 

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

;        גרעיני עליה; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

;                                התנדבות; הנהלת חשבונות; שליחים;     גרעין מוריה 

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

      32:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה538: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00262:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקות שונות בסוכנות היהודית                                        :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 406:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; קליטת עליה; שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

;                                                                           עליה 

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

      32:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה540: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00263:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקות שונות בסוכנות היהודית                                        :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 406:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; שליחים; קליטת עליה; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

;                                                                           עליה 

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

      33:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה541: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00264:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרן קיימת לישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1975-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 407:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                הקצבות; תקציב; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     קרן קיימת לישראל 

;                                          שליחים; יער בני עקיבא-     בני עקיבא  

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



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

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

                                                 

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

      33:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה543: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00265:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרן קיימת לישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 407:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    יער בני עקיבא- בני עקיבא ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     קרן קיימת לישראל 

;                                                              תקציב;     שליחים 

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

      33:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה544: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00266:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרן קיימת לישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1968-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  שליחים; הקצבות; תנועות נוער; קרן קיימת לישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      33:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה545: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00267:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרן קיימת לישראל וקרן היסוד                                         :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 407:              סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; קרן היסוד;     קרן קיימת לישראל 

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

      33:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה546: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00268:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרן קיימת לישראל וקרן היסוד                                         :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 407:              סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     תקציב; שליחים; קרן היסוד; קרן קיימת לישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      33:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה547: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00269:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הצעת תקציב                                       - קרן קיימת לישראל :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               הצעת תקציב;     קרן קיימת לישראל 

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

      33:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה548: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00270:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרן קיימת לישראל וקרן היסוד                                         :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 407:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    מזכירות עולמית- בני עקיבא ; קרן היסוד;     קרן קיימת לישראל 

;                             תנועות נוער; שליחים; יער בני עקיבא-     בני עקיבא  

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

      33:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה549: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00272:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהגות עולמיות                                                      :  שם התיק 

                                  1973-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 415:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      תנועות נוער; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הנהגה עולמית 



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

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

                                                 

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

;                          איחוד הבונים; תקציב; שליחים;     ברית התנועה הקיבוצית 

;                       ברית הנוער העברי- ר "בית;     הסתדרות עולמית השומר הצעיר 

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

      33:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה550: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00271:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהגות עולמיות                                                      :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 415:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                   הנהגה עולמית 

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

      33:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה551: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00273:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוסדות ועליית הנוער                                                 :  שם התיק 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    שליחים; המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     עליית הנוער 

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

      33:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה552: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00275:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שונות                                                       - תנועה :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   שליחים; הנהגה עולמית; המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        גרעינים 

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

      33:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה553: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00274:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהגות עליונות                                                      :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; תנועות נוער;     הנהגה עולמית 

;                                       פרוטוקולים;     ברית ארגוני הנוער והחלוץ 

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

      34:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה554: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00276:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרדי ממשלה                                                         :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 411:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   משרד הדתות; משרד החינוך והתרבות; משרדי ממשלה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                        התנדבות; תקציב; משרד הקליטה; משרד האוצר;     משרד הפנים 

;                                                    סמינר תורני-     בני עקיבא  

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

      34:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה555: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00278:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרדי ממשלה                                                         :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 411:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       הקצבות; משרד החינוך והתרבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     משרדי ממשלה 

;            התנדבות; משרד הסעד; משרד האוצר; שליחים; משרד ההסברה;     משרד הדתות 

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

      34:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה556: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00277:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד ההסברה                                                         :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 437:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מרכז ההסברה; משרדי ממשלה; משרד ההסברה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה558: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00279:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרדי ממשלה                                                         :  שם התיק 

                                  1973-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 411:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   משרד החינוך והתרבות; משרד הדתות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     משרדי ממשלה 

;                 הקצבות; משרד התקשורת; סמינר תורני- בני עקיבא ;     משרד הקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה559: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00283:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרדי ממשלה                                                         :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                                    משרדי ממשלה 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה560: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00280:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרדי ממשלה                                                         :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 411:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       משרד החינוך והתרבות; הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     משרדי ממשלה 

;                                                     משרד הדתות;     משרד האוצר 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    86- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה561: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00281:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרדי ממשלה                                                         :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 411:              סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  משרד הקליטה; משרד הבטחון; תרומות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     משרדי ממשלה 

;                                    שליחים; משרד החינוך והתרבות;     משרד הדתות 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה562: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00282:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכז לתפוצות                                                - ממשלה :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      מרכז לתפוצות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     משרדי ממשלה 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה564: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00284:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרדי ממשלה                                                         :  שם התיק 

                                  1967-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            משרד הפנים; משרד הדתות; משרדי ממשלה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             משרד המסחר והתעשיה;     משרד האוצר 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה565: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00288:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                                "צה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    87- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   מזכירות עולמית- בני עקיבא ; ל"צה;     מכתבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה566: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00285:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות עם משרדי ממשלה                                              :  שם התיק 

                                  1966-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 17:               סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   משרד הדתות; משרד החינוך והתרבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     משרדי ממשלה 

;                                        משרד האוצר; משרד ההסברה;     משרד הפנים 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה567: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00286:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרדי ממשלה                                                         :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 411:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   משרד הדתות; משרד החינוך והתרבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     משרדי ממשלה 

;           משרד הקליטה; תוכנית יב; תוכנית יג; תקציב; משרד האוצר;     משרד הפנים 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה568: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00287:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד ההסברה                                                         :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 437:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    88- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                       משרד ההסברה; משרדי ממשלה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה569: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00289:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועצה אזורית שפיר                                                   :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מכתבים]; מועצה אזורית[    שפיר  

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה570: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00290:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                                "צה:  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 412:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      ך"חידון התנ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מכתבים; ל"    צה 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה571: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00291:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                                "צה:  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 412:              סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      ך"חידון התנ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מכתבים; ל"    צה 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה573: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00292:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    89- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ל                                                                "צה:  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 412:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ל"נח; הכשרות; מכתבים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; ל"    צה 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה574: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00293:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                                "צה:  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 412:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מתנדבי חוץ לארץ- ל "מח; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מכתבים; ל"    צה 

;                                                                ך"    חידון התנ 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה576: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00294:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                  "המכון למדריכי חו:  שם התיק 

                                  1965-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            המכון למדריכי חוץ לארץ; סמינר תורני-     בני עקיבא  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה577: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00295:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                  "המכון למדריכי חו:  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    90- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה578: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00296:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                  "המכון למדריכי חו:  שם התיק 

                                  1966-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

;                                                    סמינר תורני-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה580: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00297:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קליטה                                                               :  שם התיק 

                                  1976-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 418:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         עליה; תעסוקה; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; קליטת עליה;     צעירים עולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה581: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00298:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק קליטה                                                           :  שם התיק 

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 418:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מזכירות עולמית- בני עקיבא ; תעסוקה; עליה; צעירים עולים;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה582: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    91- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00299:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוגי עולים                                                          :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מפגשי עולים;     צעירים עולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה583: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00300:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוגי עולים                                                          :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 462:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   חוגי עולים; תעסוקה; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; קליטת עליה;     צעירים עולים 

;                                                                           עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה585: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00301:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוגי עולים מצפון אמריקה                                             :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב462:           סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מפגשי עולים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צעירים עולים;     קליטת עליה 

;                                                           עליה;     חוגי עולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה586: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00302:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק עולים                                                           :  שם התיק 

                                  1973-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 462:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    92- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         תעסוקה; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צעירים עולים; עליה;     קליטת עליה 

;                                                                    מפגשי עולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה587: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00303:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוגי עולים                                                          :  שם התיק 

                                  1976-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 462:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    מפגשי עולים; קליטת עליה; חוגי עולים; עליה;     צעירים עולים 

;                                         תעסוקה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה588: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00304:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רשימות עולים                                                        :  שם התיק 

                                  1967-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    מפגשי עולים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צעירים עולים; עליה;     קליטת עליה 

;                                                            שאלונים;     תעסוקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה589: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00305:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תרגום של שמירת שבת כהלכתה                                           :  שם התיק 

י בני עקיבא הולנד                                         "נעשה ע:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   הולנד- ל "בני עקיבא בחו]; פרסום[שמירת שבת כהלכתה ;     תרגום 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    93- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                          הולנד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה590: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00306:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כנס בוגרים ארופאי                                                   :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בוגרים- בני עקיבא ; אירופה;     כנס בוגרים 

;             סמינר בוגרים- בני עקיבא ; סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה591: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00307:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר בוגרים ומפגש שליחים ארופאי                                    :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 175:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מפגש שליחים- בני עקיבא ; בוגרים- בני עקיבא ; סמינר בוגרים-     בני עקיבא  

;        סמינר תורני- בני עקיבא ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; אירופה;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה602: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00412:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                        "דנן יוסי ז:  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         צרפת; דנן יוסי; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה604: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00308:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    94- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מקורות לימוד                                            -סמינר תורני:  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             מזכירות עולמית- בני עקיבא ; דף מקורות; סמינר תורני-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה605: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00309:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר תורני ומפגש בוגרים                                            :  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 175:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    בוגרים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; סמינר תורני-     בני עקיבא  

;                                                    ך"חידון התנ;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה606: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00310:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

'                                                           תכנית יג:  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 199:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  בוגרים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     תוכנית יג 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה608: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00311:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שאלונים                                                 ' - תכנית יג:  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 199:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    95- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בוגרים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; שאלונים;     תוכנית יג 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה609: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00312:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפגש בוגרים בארץ מאירופה                                            :  שם התיק 

                                  1977-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 170:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בוגרים- בני עקיבא ; כנס בוגרים;     אירופה 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה610: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00313:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק מפעלים וסמינרים                                                 :  שם התיק 

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 420:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           סמינריונים- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

;           כנס בוגרים; סמינר שליחים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה611: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00314:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק מפעלים וסמינרים                                                 :  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 420:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           סמינריונים- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    96- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                      סמינר מתנדבים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סמינר שליחים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה612: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00315:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק מפעלים וסמינרים                                                 :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 420:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סמינריונים-     בני עקיבא  

;                       סמינר שליחים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה613: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00316:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק מפעלים וסמינרים                                                 :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 420:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           סמינריונים- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

;               הכשרות; סמינר שליחים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה615: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00317:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק מפעלים וסמינרים                                                 :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 420:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           סמינריונים- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    97- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה616: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00318:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

'                                                           תכנית יג:  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 199:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     תוכנית יג 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה617: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00319:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

'                                                           תכנית יג:  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 199:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  בוגרים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     תוכנית יג 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה618: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00320:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

'                                                           תכנית יג:  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 199:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     תוכנית יג 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה620: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00321:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר תורני                                                         :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    98- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 175:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מזכירות עולמית- בני עקיבא ; סמינר תורני-     בני עקיבא  

;                                                    מפגש שליחים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה621: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00322:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

'                                                           תכנית יב:  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 199:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       תוכנית יג; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בוגרים- בני עקיבא ;     תוכנית יב 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה622: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00323:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צים                                                                 :  שם התיק 

\                                  968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מזכירות עולמית- בני עקיבא ; כרטיסי נסיעה; מכתבים; חברת ספנות-     צים  

;                                                 נתיבי אוויר לישראל-     אל על  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה623: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00324:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בנקים                                                               :  שם התיק 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    99- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בנקים;     מכתבים 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה625: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00325:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חברות וסוכני נסיעות                                                 :  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 486:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מכתבים;     כרטיסי נסיעה 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה627: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00326:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חברות וסוכני נסיעות                                                 :  שם התיק 

                                  1976-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 486:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           מזכירות עולמית- בני עקיבא ; מכתבים;     כרטיסי נסיעה 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה629: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00327:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוזים                                                               :  שם התיק 

                                  1968-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 478:              סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   תקנון; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     חוזים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   100- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה630: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00328:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ביטוחים                                                             :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 476:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     ביטוחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה632: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00329:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת חשבונות                                                       :  שם התיק 

                                  1972-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 471:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה633: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00330:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת חשבונות                                                       :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 471:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה636: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00331:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת חשבונות                                                       :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 471:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   101- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה637: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00000:        מספר תיק233: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת חשבונות                                                       :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 471:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה639: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00333:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת חשבונות                                                       :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 471:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה640: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00334:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 461:              סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

סטודנטים בודדים         תיק חסוי                                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   102- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בוגרים- בני עקיבא ; מכתבים; לימודים;     עליה 

;                   העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; שמואל הנביא-     מעון סטודנטים  

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה641: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00335:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                                    1968-         תאריך התיק מ 

                                                 461:              סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

סטודנטים בודדים                                                  :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בוגרים- בני עקיבא ; מכתבים;     עליה 

;  העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; שמואל הנביא- מעון סטודנטים ;     מעונות סטודנטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה643: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00336:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 461:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

סטודנטים בודדים                                                  :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מזכירות עולמית- בני עקיבא ; עליה; בוגרים- בני עקיבא ;     מכתבים 

;  לימודים; תעסוקה; העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; שמואל הנביא-     מעון סטודנטים  

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה644: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00337:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                                    1971-         תאריך התיק מ 

                                                 461:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

סטודנטים בודדים                                                  :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   103- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;              שמואל הנביא- מעון סטודנטים ; בוגרים- בני עקיבא ; מכתבים;     עליה 

;            מזכירות עולמית- בני עקיבא ; תעסוקה; העיר העתיקה-     מעון סטודנטים  

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה645: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00338:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 461:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

סטודנטים בודדים                                                  :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בוגרים- בני עקיבא ; עליה;     מכתבים 

;           תעסוקה; העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; שמואל הנביא-     מעון סטודנטים  

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה646: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00339:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 461:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

סטודנטים בודדים                                                  :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בוגרים- בני עקיבא ; עליה;     מכתבים 

;  לימודים; תעסוקה; העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; שמואל הנביא-     מעון סטודנטים  

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה647: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00340:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 461:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

סטודנטים בודדים                                                  :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   104- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בוגרים- בני עקיבא ; עליה;     מכתבים 

;  לימודים; תעסוקה; העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; שמואל הנביא-     מעון סטודנטים  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה648: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00341:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 461:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

סטודנטים בודדים                                                  :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בוגרים- בני עקיבא ; עליה;     מכתבים 

;  לימודים; תעסוקה; העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; שמואל הנביא-     מעון סטודנטים  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה649: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00342:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                  1977-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 461:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

סטודנטים בודדים                                                  :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      לימודים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בוגרים- בני עקיבא ; עליה;     מכתבים 

;           תעסוקה; העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; שמואל הנביא-     מעון סטודנטים  

'.                      בלימודים וכו,העזרה בהתארגנות.עליית בוגרים בודדים ארצה 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה650: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00343:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 461:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

סטודנטים בודדים                                                  :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   105- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בוגרים- בני עקיבא ; מכתבים;     עליה 

;  תעסוקה; לימודים; העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; שמואל הנביא-     מעון סטודנטים  

'.                     העזרה בהתארגנות  בלימודים וכו,עליית בוגרים יחידים ארצה 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה652: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00344:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 461:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

סטודנטים בודדים                                                  :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מזכירות עולמית- בני עקיבא ; לימודים; בוגרים- בני עקיבא ; עליה;     מכתבים 

;           תעסוקה; העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; שמואל הנביא-     מעון סטודנטים  

'.                בלימודים וכו,העזרה בהתארגנות. עליית בוגרים ארצה בצורה בודדת 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה653: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00345:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 461:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

סטודנטים בודדים                                                  :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בוגרים- בני עקיבא ; עליה;     מכתבים 

;  תעסוקה; לימודים; העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; שמואל הנביא-     מעון סטודנטים  

'.                      בלימודים וכו,העזרה בהתארגנות,עליית בוגרים בודדים ארצה 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה654: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00346:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   106- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 461:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

סטודנטים בודדים                                                  :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מזכירות עולמית- בני עקיבא ; תעסוקה; בוגרים- בני עקיבא ; עליה;     מכתבים 

;          לימודים; העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; שמואל הנביא-     מעון סטודנטים  

.                                                    עליית בוגרים בודדים ארצה 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה655: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00347:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 461:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

סטודנטים בודדים                                                  :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      לימודים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בוגרים- בני עקיבא ; עליה;     מכתבים 

;           תעסוקה; העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; שמואל הנביא-     מעון סטודנטים  

עליית בוגרים בודדים ארצה                                                      

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה657: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00348:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוסדות לימוד                                                        :  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 417:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         בוגרים- בני עקיבא ; סטודנטים; מכתבים;     מוסדות לימוד 

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה658: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00349:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   107- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכון גולד                                                           :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              מכון גולד; מכתבים; בוגרים- בני עקיבא ; סטודנטים;     מוסדות לימוד 

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה660: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00350:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוסדות לימוד                                                        :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         מכתבים; בוגרים- בני עקיבא ; סטודנטים;     מוסדות לימוד 

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה661: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00351:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוסדות לימוד                                                        :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         מכתבים; בוגרים- בני עקיבא ; מוסדות לימוד;     סטודנטים 

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה662: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00352:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטודנטים ומלגות                                                     :  שם התיק 

                                  1975-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 419:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   108- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            מלגות לימוד; מכתבים; בוגרים- בני עקיבא ; סטודנטים;     מוסדות לימוד 

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה663: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00353:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חטיבה                                                      -סטודנטים:  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

'                                                  א414:           סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        חטיבת הסטודנטים; מכתבים; בוגרים- בני עקיבא ; סטודנטים;     מוסדות לימוד 

;      מפגשי עולים; העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; שמואל הנביא-     מעון סטודנטים  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה664: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00354:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוזרים וענינים שונים                              - חטיבת הסטודנטים :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

'                                                  א414:           סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     פרוטוקולים; חוזרים; מכתבים; בוגרים- בני עקיבא ; סטודנטים;     מוסדות לימוד 

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה666: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00355:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

החטיבה הצעירה                                     - חטיבת הסטודנטים :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 399:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   109- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                         מכתבים; בוגרים- בני עקיבא ; סטודנטים;     מוסדות לימוד 

;                      מפגשי עולים; בוגרי הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה667: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00356:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מינהל הסטודנטים                                                     :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 413:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         מכתבים; בוגרים- בני עקיבא ; מוסדות לימוד;     סטודנטים 

;                    שמואל הנביא- מעון סטודנטים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                העיר העתיקה-     מעון סטודנטים  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה668: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00357:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מנהל הסטודנטים                                                      :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 413:              סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בוגרים- בני עקיבא ; מוסדות לימוד;     סטודנטים 

;      מפגשי עולים; שמואל הנביא- מעון סטודנטים ; העיר העתיקה-     מעון סטודנטים  

;                                                                חטיבת הסטודנטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה669: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00358:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המשמרת הצעירה                                                       :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                          המזרחי[המשמרת הצעירה ; בוגרים- בני עקיבא ; ל"    מפד 

;                      תקציב; שליחים; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   110- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                          המשמרת הצעירה העולמית 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה671: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00359:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המשמרת הצעירה                                                       :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פרוטוקולים]; המזרחי[המשמרת הצעירה ; ל"מפד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                               המשמרת הצעירה העולמית;     תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה672: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00360:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המשמרת הצעירה העולמית                                               :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 517:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           בוגרים- בני עקיבא ; ל"מפד;     המשמרת הצעירה העולמית 

;                              תקציב; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה673: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00361:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המשמרת הצעירה                                                       :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   המשמרת הצעירה העולמית; ל"מפד; בוגרים- בני עקיבא ]; המזרחי[    המשמרת הצעירה  

;                              פרוטוקולים; תקציב; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה675: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00362:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   111- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

המשמרת הצעירה העולמית                                               :  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 443:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           בוגרים- בני עקיבא ; ל"מפד;     המשמרת הצעירה העולמית 

;      תקציב; פרוטוקולים]; המזרחי[המשמרת הצעירה ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה678: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00363:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                "מעון הסטודנטים מחו:  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

'                                                  א413:           סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              סטודנטים; מכתבים; מעונות סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                  שמואל הנביא- מעון סטודנטים ; ל"סטודנטים מחו;     מוסדות לימוד 

;                                                העיר העתיקה-     מעון סטודנטים  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה679: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00364:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שמואל הנביא                                         - מעון סטודנטים :  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

'                                                  א413:           סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        מכתבים; ל"סטודנטים מחו; מעונות סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      שמואל הנביא- מעון סטודנטים ;     סטודנטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה680: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00365:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שמואל הנביא                                         - מעון סטודנטים :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   112- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

'                                                  א413:           סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שמואל הנביא- מעון סטודנטים ; מעונות סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           מכתבים; סטודנטים; ל"    סטודנטים מחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה681: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00366:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שמואל הנביא                                         - מעון סטודנטים :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

'                                                  א413:           סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שמואל הנביא- מעון סטודנטים ; מעונות סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           מכתבים; סטודנטים; ל"    סטודנטים מחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה682: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00367:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

העיר העתיקה                                         - מעון סטודנטים :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב413:           סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מעונות סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           מכתבים; סטודנטים; ל"    סטודנטים מחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה683: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00368:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

העיר העתיקה                                         - מעון סטודנטים :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב413:           סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   113- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מעונות סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           מכתבים; סטודנטים; ל"    סטודנטים מחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה684: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00369:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

העיר העתיקה                                         - מעון סטודנטים :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב413:           סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מעונות סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           מכתבים; סטודנטים; ל"    סטודנטים מחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה685: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00370:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

העיר העתיקה                                         - מעון סטודנטים :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב413:           סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מעונות סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           מכתבים; סטודנטים; ל"    סטודנטים מחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה698: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00371:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

העיר העתיקה                                         - מעון סטודנטים :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב413:           סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מעונות סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   114- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                           מכתבים; סטודנטים; ל"    סטודנטים מחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה714: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00374:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

העיר העתיקה                                       - מעונות סטודנטים :  שם התיק 

                                  1975-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 472:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מעונות סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           מכתבים; סטודנטים; ל"    סטודנטים מחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה716: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00375:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מעון ישיבת הכותל                                                    :  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 473:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מכתבים; סטודנטים; ל"סטודנטים מחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                       הקצבות; ישיבת הכותל- מעון סטודנטים ;     מעונות סטודנטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה717: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00376:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק מתנדבים                                                         :  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; הקצבות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     התנדבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה718: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00377:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   115- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

גרעין נתיבות                                                        :  שם התיק 

                                  1976-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 135:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הקצבות; מכתבים; גרעין נתיבות; התנדבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה719: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00378:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה בסעד                                            - תכנית ויניפג :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 198:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                     קבוץ[סעד ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                        הקצבות; קנדה]; בארץ- לבתי ספר מקנדה [    תוכנית ויניפג  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה720: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00379:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                   "שרות לעם ומח, אגף מפעלים שנתיים:  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 423:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    התנדבות; שרות לעם; מחלקת מפעלים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                     מתנדבי חוץ לארץ- ל "    מח 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה721: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00380:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                    לא במסגרת הכשרה(שבט מוריה בארץ :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 428:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   116- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; התנדבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה722: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00381:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תכנית אמריקה                                                        :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     תוכניות שנתיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;                  הקצבות; התנדבות]; ל"להעמקת הקשר עם נוער בחו[    תוכנית אמריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה724: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00382:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קבוצת דרום אפריקה ואוסטרליה                                         :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 435:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בוגרים- בני עקיבא ; אוסטרליה; דרום אפריקה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    הקצבות; הכשרות;     התנדבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה725: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00383:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אמריקה                                            - קבוצת תפוז :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 436:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   117- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;        קבוצת תפוז; בוגרים- בני עקיבא ; התנדבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                 אמריקה הלטינית 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה726: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00384:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת שליחות                                                         :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הסוכנות היהודית לארץ ישראל; חוזים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה727: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00385:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחים חוזרים                                                       :  שם התיק 

                                  1975-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           תקציב; חוזים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה728: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00386:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחים חוזרים                                                       :  שם התיק 

                                  1978-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          תעסוקה; תקציב; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה729: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00387:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   118- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ל                                                   "המכון לשליחי חו:  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        המכון לשליחים; סמינר שליחים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                              תקציב;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה730: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00413:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דושינסקי מיכאל                                                      :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 138:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 אירלנד; שליחים; דושינסקי מיכאל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה731: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00388:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המכון לשליחים                                                       :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 409:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   תקציב; המכון לשליחים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סמינר שליחים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה733: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00389:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המכון לשליחים                                                       :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 409:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   119- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה734: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00390:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המכון לשליחים                                                       :  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 409:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        סמינר שליחים- בני עקיבא ; המכון לשליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                             הקצבות;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה735: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00391:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המכון לשליחים                                                       :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 409:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          שליחים; המכון לשליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                הסוכנות היהודית לארץ ישראל; תקציב; סמינר שליחים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה736: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00392:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק עניני שליחות                                                    :  שם התיק 

                                  1973-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 410:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   120- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                   תקציב; שליחים; המכון לשליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סמינר שליחים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה737: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00393:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחות                                                              :  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 410:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   תקציב; שליחים; המכון לשליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה738: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00394:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחות                                                              :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 410:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  תקציב; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה739: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00395:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחות                                                              :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 410:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        סמינר שליחים- בני עקיבא ; תקציב; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה741: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   121- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00396:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארנון ישי                                                           :  שם התיק 

                                  1979-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               תעסוקה; שליחים; ברזיל; ארנון ישי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה742: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00397:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אשכנז                                                               :  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 195:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גרמניה; שליחים; גרמניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה743: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00398:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שטרנברג משה                                                         :  שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              שוויץ; שליחים]; שליח[שטרנברג משה ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה744: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00399:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לדרר נחום                                                           :  שם התיק 

                                  1962-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   122- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     בריטניה; לדרר נחום; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה745: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00400:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ביטמן אביגדור                                                       :  שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  איטליה; ביטמן אביגדור; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה746: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00401:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ברדוגו יהודה                                                        :  שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    ברזיל; ברדוגו יהודה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה748: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00402:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלזבלג נתנאל                                                        :  שם התיק 

                                  1970-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   איטליה; בלזבלג נתנאל; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   123- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה749: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00403:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גולן משה                                                            :  שם התיק 

                                  1972-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      גולדנברג משה; גולן משה; ניו זילנד; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה750: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00404:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גולדרינג שמואל                                                      :  שם התיק 

                                  1974-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                אוסטריה; גולדרינג שמואל; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה751: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00405:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קסון דוד                                                          'ג:  שם התיק 

                                  1970-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    בריטניה; קסון דוד'ג; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה753: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00406:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בר דגן מוטי                                                         :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   124- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1979-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     צרפת; בר דגן מרדכי; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה754: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00407:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלויגרונד יעקב                                                      :  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בלויגרונד יעקב; רודזיה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה755: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00408:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אבוקסיס גד                                                          :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   אוסטרליה; אבוקסיס גד; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה756: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00409:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

וני ואסתר                                                  'אוברמן ג:  שם התיק 

                                  1974-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   125- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                  בריטניה; וני'אוברמן ג; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה757: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00410:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                   ד"הי(אגרסט יעקב :  שם התיק 

                                  1968-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      הולנד; אגרסט יעקב; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה771: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00411:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ד                                                     "אגרסט יעקב הי:  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

שליחות שניה                                           - תיק חסוי :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                דרום אפריקה; אגרסט יעקב; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה772: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00415:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חתוכה רפי                                                           :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       ברזיל; חתוכה רפי; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה773: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00416:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   126- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ירחי דוד                                                            :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         צרפת; ירחי דוד; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה774: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00417:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כץ אברהם                                                            :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        הולנד; כץ אברהם; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה775: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00418:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כרמי בצלאל                                                          :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    בריטניה; כרמי בצלאל; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה776: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00419:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מילוא אברהם                                                         :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

נציג האגף הדתי                                       - תיק חסוי  :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   127- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      מילוא אברהם; צרפת; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה777: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00420:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סיבק יעקב                                                           :  שם התיק 

                                  1971-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    אוסטרליה; סיבק יעקב; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה778: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00421:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרומין חיים                                                         :  שם התיק 

                                  1977-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    שוודיה; פרומין חיים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה779: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00422:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שלם חיים ויונה                                                      :  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בלגיה; שלם חיים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה780: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   128- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00423:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שטרום חנה                                                           :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     בריטניה; שטרום חנה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה781: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00424:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרנקל משה                                                           :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    אוסטרליה; פרנקל משה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה782: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00425:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרץ אליהו                                                           :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        צרפת; פרץ אליהו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה783: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00426:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סנדר יחזקאל                                                         :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 195:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   129- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    סנדר יחזקאל; גרמניה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה784: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00427:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קציר שמואל                                                          :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    בריטניה; קציר שמואל; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה785: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00428:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                  "אגרת לשליחים בחו:  שם התיק 

                                  1974-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק פרסומים                                                      :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];         פרסום[אגרת לשליחים בחוץ לארץ ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה786: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00429:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות                                                  "-שבוע טוב:  "שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 435:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק פרסומים                                                      :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   130- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                       מכתבים]; פרסום[שבוע טוב ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה787: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00430:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                    3-20"(שבוע טוב:  "שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק פרסומים                                                      :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                               פרסום[שבוע טוב ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה788: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00431:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                   21-25"(שבוע טוב:  "שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק פרסומים                                                      :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                               פרסום[שבוע טוב ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה789: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00433:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                   21-25"(שבוע טוב:  "שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק פרסומים                                                      :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                               פרסום[שבוע טוב ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                             פרסום[    אגרת לשליחים בחוץ לארץ  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה790: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00432:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   131- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)                                                    3-20"(שבוע טוב:  "שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק פרסומים                                                      :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                               פרסום[שבוע טוב ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                             פרסום[    אגרת לשליחים בחוץ לארץ  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה791: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00434:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חתונות בר מצוה ואבלות                                               :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 429:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

בתיק הזמנות לארועים שונים                                        :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     שפירא יוסף; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה792: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00435:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חתונות בר מצוה ואבלות                                               :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 429:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

בתיק הזמנות שונות                                                :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     שפירא יוסף; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה793: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00436:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חתונות בר מצוה ואבלות                                               :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 429:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   132- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

בתיק הזמנות לארועים שונים                                        :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     שפירא יוסף; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה794: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00437:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

"                                                     המומחה"הדפסות :  שם התיק 

                                  1975-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 485:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            דפוס המומחה; חוזרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה795: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00438:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

"                                                     המומחה"הדפסות :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 485:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            חוזרים; דפוס המומחה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה796: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00439:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

"                                                    המומחה"פרסומים :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            חוזרים; דפוס המומחה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   133- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה797: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00440:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הדפסות                                                              :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    דפוס המומחה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה798: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00441:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הדפסות                                                              :  שם התיק 

                                  1974-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    דפוס המומחה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה799: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00442:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הצפה ועיתונים אחרים                                                 :  שם התיק 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               רוטנברג מתתיהו; עתון יומי- הצפה ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה800: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00443:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

"                                                              הצפה:  "שם התיק 

                                  1976-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 445:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   134- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   שפירא יוסף; עתון יומי- הצפה ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה801: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00444:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אוסטריה                                                      - וינה :  שם התיק 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                 111:              סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     אוסטריה; הקצבות; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה802: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00445:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

וינה                                                      - אוסטריה :  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 111:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כנס בוגרים; שליחים; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            אוסטריה;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה803: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00446:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

וינה                                                      - אוסטריה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 111:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; הקצבות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   135- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                                        אוסטריה 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה804: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00447:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

וינה                                                      - אוסטריה :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 111:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הקצבות; שליחים; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        אוסטריה 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה805: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00448:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אוסטריה                                                             :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 111:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     אוסטריה; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה806: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00449:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איטליה                                                              :  שם התיק 

                                  1959-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        איטליה- ל "בני עקיבא בחו; תקציב; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         איטליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה807: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00450:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   136- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בנימין שוורץ                                               - איטליה :  שם התיק 

                                  1966-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; שוורץ בנימין; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         איטליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה808: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00451:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מילנו                                                      - איטליה :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מפעלי התנועה- בני עקיבא ; איטליה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה809: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00452:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מילנו                                                      - איטליה :  שם התיק 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מכון קיץ- בני עקיבא ; איטליה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה810: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00453:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מילנו                                                      - איטליה :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   137- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          תקציב; שליחים; איטליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           הקצבות; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה811: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00454:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רומא                                                       - איטליה :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הכשרות; הקצבות; שליחים; איטליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה812: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00455:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רומא                                                       - איטליה :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הכשרות; הקצבות; שליחים; איטליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה813: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00456:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רומא                                                       - איטליה :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הקצבות; הכשרות; שליחים; איטליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה814: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00457:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   138- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איטליה                                                  - דפי החלוץ :  שם התיק 

                                  1945-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    איטליה; דפי החלוץ; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה815: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00458:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שויבר שלמה                                                  - בלגיה :  שם התיק 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הקצבות; שליחים; בלגיה; שויבר שלמה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה816: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00459:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

זלמן לזר                                                    - בלגיה :  שם התיק 

                                  1964-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        שליחים; לזר זלמן; בלגיה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה817: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00460:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלגיה                                                               :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   139- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  המכון למדריכי חוץ לארץ; הקצבות; שליחים; בלגיה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       מכון קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה818: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00461:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלגיה                                                               :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  המכון למדריכי חוץ לארץ; הקצבות; בלגיה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    סמינר תורני-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה819: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00462:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלגיה                                                               :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הקצבות; הכשרות; שליחים; בלגיה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה820: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00463:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בריסל                                                       - בלגיה :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; סמינר תורני- בני עקיבא ; הקצבות; הכשרות; בלגיה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה821: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00464:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בריסל                                                       - בלגיה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   140- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  הכשרות; בלגיה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה822: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00465:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנטוורפן                                                    - בלגיה :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      שליחים; כנס בוגרים; הקצבות; הכשרות; בלגיה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה823: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00466:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנטוורפן                                                    - בלגיה :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 141:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          הקצבות; שליחים; בלגיה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה824: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00467:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנטוורפן                                                    - בלגיה :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 141:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   141- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                          הקצבות; שליחים; בלגיה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה825: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00468:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנטוורפן                                                    - בלגיה :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 141:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          הקצבות; שליחים; בלגיה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       הכשרות;     בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה881: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00469:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                                              :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 131:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הקצבות; תקציב; בריטניה; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה882: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00470:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גלזגו                                                  - דוד אלבוים :  שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    שליחים; אלבוים דוד; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה883: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   142- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00471:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שחק חיים                                                            :  שם התיק 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        שליחים; סקוטלנד; קלכהיים חיים; שחק חיים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה884: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00472:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גלעד אורי                                                           :  שם התיק 

                                  1963-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     בריטניה; שליחים; גלעד אורי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה885: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00473:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סקוטלנד                                                 - גנוט יצחק :  שם התיק 

                                  1963-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     שליחים; סקוטלנד; גנוט יצחק; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה886: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00474:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שרמר עודד                                                           :  שם התיק 

                                  1962-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   143- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     בריטניה; שרמר עודד; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה887: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00475:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                                                     - אנגליה :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 131:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        שליחים; הקצבות; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה888: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00476:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                                                     - אנגליה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 131:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הקצבות; שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            בריטניה;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה889: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00477:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                                                     - אנגליה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 131:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   144- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                            בריטניה;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה890: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00478:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חומר הדרכה מאנגליה                                                  :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 131:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;          בני עקיבא בריטניהNEWS VIEWS ACTIVITIES; תוכניות הדרכה-     בני עקיבא  

;                                                      בריטניה;     דף פרשת שבוע 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה891: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00479:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דף הלכה ופרשת שבוע                                                  :  שם התיק 

                                                 131:              סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        דף פרשת שבוע; דף מקורות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         בריטניה; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה892: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00480:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר                                                    'מנצ- אנגליה :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 132:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הכשרות; הקצבות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            בריטניה;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה893: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00481:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   145- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר                                                    'מנצ- אנגליה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 132:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הכשרות; שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        בריטניה 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה894: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00482:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנטוורפן                                                    - בלגיה :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 141:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הקצבות; הכשרות; שליחים; בלגיה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    בלגיה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה895: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00483:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא בלגיה וגרמניה                                             :  שם התיק 

                                  1958-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       גרמניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                     גרמניה; בלגיה; הקצבות; הכשרות; בלגיה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה896: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00484:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא בלגיה                                                     :  שם התיק 

                                  1957-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   146- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         שליחים; הקצבות; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             בלגיה; בלגיה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה897: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00485:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא בלגיה                                                     :  שם התיק 

                                  1961-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הקצבות; הכשרות; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                בלגיה; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה898: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00486:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא בלגיה                                                     :  שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; הקצבות; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                בלגיה; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה899: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00487:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא בלגיה                                                     :  שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הקצבות; הכשרות; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                בלגיה; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     שליחים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   147- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה900: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00488:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא בלגיה                                                     :  שם התיק 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה901: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00489:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא בלגיה                                                     :  שם התיק 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; הקצבות; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                              בלגיה;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה902: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00490:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בטאון בני עקיבא בלגיה                                       - זרעים :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       בלגיה; בטאון בני עקיבא בלגיה-     זרעים  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה903: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00491:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בטאון בני עקיבא בלגיה                                        - אגרת :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   148- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                        בלגיה; בטאון בני עקיבא בלגיה-     אגרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה904: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00492:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                אנגליה- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הכשרות; שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            בריטניה;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה905: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00493:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                אנגליה- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הכשרות; שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            בריטניה;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה906: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00496:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                        אנגליה ואירלנד- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

; בריטניה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; הקצבות; הכשרות; אירלנד- ל "    בני עקיבא בחו 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   149- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                              בלגיה;     אירלנד 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה907: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00494:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                אנגליה- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; הקצבות; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            בריטניה;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה908: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00495:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                אנגליה- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הקצבות; הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            בריטניה;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה909: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00497:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                        אנגליה ואירלנד- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הקצבות; הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                          אירלנד; בריטניה; אירלנד- ל "בני עקיבא בחו;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה910: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00498:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                אנגליה- בני עקיבא :  [שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   150- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1966-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הכשרות; שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            בריטניה;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה911: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00499:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            גלזגו-בני עקיבא אנגליה:  [שם התיק 

                                  1962-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הכשרות; שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            בריטניה;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה912: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00500:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                          סטר'מנצ-בני עקיבא אנגליה:  [שם התיק 

                                  1964-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הכשרות; שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            בריטניה;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה913: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00501:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כנסי הנהלה ארצית אנגליה                                             :  שם התיק 

                                  1947-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   151- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; בריטניה; כנס בוגרים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה914: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00502:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  בני עקיבא אנגליה:  [שם התיק 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הקצבות; הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            בריטניה;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה915: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00503:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  בני עקיבא אנגליה:  [שם התיק 

                                  1956-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         הכשרות; הקצבות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         בריטניה; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה916: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00504:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  בני עקיבא אנגליה:  [שם התיק 

                                  1957-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         הקצבות; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         בריטניה; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה917: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00505:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   152- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                                  בני עקיבא אנגליה:  [שם התיק 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         הכשרות; הקצבות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         בריטניה; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה918: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00506:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  בני עקיבא אנגליה:  [שם התיק 

                                  1959-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         הכשרות; הקצבות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         בריטניה; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה919: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00507:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                אנגליה-הנהלה ארצית:  [שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הקצבות; הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            בריטניה;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה920: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00508:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                                                     - אנגליה :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 131:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   153- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הקצבות; הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            בריטניה;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה921: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00509:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר                                                    'מנצ- אנגליה :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 132:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הקצבות; שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            בריטניה;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה922: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00510:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גלזגו                                                               :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 133:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         הקצבות; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שליחים 

;                                         בריטניה; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה923: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00511:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                                     - אנגליה :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 134:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   154- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                  בריטניה; הכשרות; הקצבות; שליחים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה924: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00512:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  בני עקיבא אנגליה:  [שם התיק 

                                  1962-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הקצבות; שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            בריטניה;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה925: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00513:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                                     - אנגליה :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         הכשרות; הקצבות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;               בריטניה; סניפים- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה926: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00514:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גלזגו                                                      - אנגליה :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         הכשרות; הקצבות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         בריטניה; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה927: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00515:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר                                                    'מנצ- אנגליה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   155- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הקצבות; שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            בריטניה;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה928: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00516:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                                                     - אנגליה :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         הכשרות; הקצבות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         בריטניה; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה929: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00517:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                                                     - אנגליה :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         הכשרות; הקצבות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         בריטניה; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה930: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00518:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                                                     - אנגליה :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 131:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   156- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                          בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; הכשרות; הקצבות;     שליחים 

;                                        בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה931: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00519:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                                                     - אנגליה :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

'                                                  א131:           סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הקצבות; שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   בריטניה; התנדבות;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה932: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00520:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                                                     - אנגליה :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב131:           סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          הכשרות; שליחים; הקצבות; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                        בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה933: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00521:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                                                     - אנגליה :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג131:           סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הקצבות; הכשרות; תוכניות שנתיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                 בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו;     שליחים 

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   157- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה934: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00522:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                                                     - אנגליה :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

'                                                  ד131:           סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הכשרות; שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                בריטניה; תוכניות שנתיות- בני עקיבא ;     הקצבות 

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה935: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00523:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                                                     - אנגליה :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 131:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         הכשרות; הקצבות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;             בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; תוכניות שנתיות-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה936: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00524:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גרעינים אנגליה                                                      :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 135:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הקצבות; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                       בריטניה; בית רימון; גרעינים;     התנדבות 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   158- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה937: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00525:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

 עיתון בני עקיבא בריטניה                                    BADERECH:  שם התיק 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

     BADERECH - בריטניה; עיתון בני עקיבא בריטניה                                ;

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה938: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00526:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                           -ד בריטניה "בח- בני עקיבא  - YEDIOT:  שם התיק 

                                  1958-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

באמצע                                                 ' חסרות חוב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

     YEDIOT -  בריטניה]; פרסום[בני עקיבא בריטניה                                ;

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה939: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00527:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא לונדון                                  - ITON BNEI AKIVAH:  שם התיק 

                                  1951-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                                  1954' יש גם חוב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

     ITON BNEI AKIVAH] בריטניה]; בני עקיבא לונדון                               ;

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה940: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00528:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                          - ארגון בני עקיבא בבריטניה  - YEDIOT:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   159- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                1959-מ' יש גם חוב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

     YEDIOT -  בריטניה]; פרסום[בני עקיבא בריטניה                                ;

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה941: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00529:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בטאון בני עקיבא בצפון אנגליה                                - אגרת  :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                               בריטניה; בטאון בני עקיבא בצפון אנגליה-     אגרת  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה942: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00530:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דפי מידע                                         - בני עקיבא אנגליה :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה943: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00531:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                                     - לונדון :  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 131:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   160- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       תקציב; הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                           בריטניה;     התנדבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה944: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00532:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרסומים בני עקיבא לונדון                                            :  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 131:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

     ITON BNEI AKIVAH] בני עקיבא לונדון ;[BADERECH - עיתון בני עקיבא בריטניה    ;

     NEWS VIEWS ACTIVITIESבני עקיבא בריטניה                                     ;

     YEDIOT -  בריטניה]; פרסום[בני עקיבא בריטניה                                ;

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה945: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00533:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                                                     - אנגליה :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 131:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      שליחים; הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            בריטניה;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה946: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00534:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר                                                    'מנצ- אנגליה :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 132:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   161- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         הקצבות; הכשרות; סמינר הדרכה- בני עקיבא ; יער בני עקיבא-     בני עקיבא  

;                                                                        בריטניה 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה947: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00535:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר                                                    'מנצ- אנגליה :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 132:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הכשרות; שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            בריטניה;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה948: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00536:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר                                                    'מנצ- אנגליה :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 132:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

     NEWS LETTER -  בריטניה; הקצבות]; פרסום[בני עקיבא בריטניה                   ;

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה949: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00537:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר                                                    'מנצ- אנגליה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 132:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

     BNEI AKIVA REPORT -  בריטניה]; פרסום[בריטניה                               ;

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   162- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה950: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00538:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גלזגו                                                     - סקוטלנד :  שם התיק 

                                  1975-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 133:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     התנדבות; שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            בריטניה;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה951: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00539:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                  אירלנד,דבלין, צפון אנגליה- לידס (סניפים - אנגליה :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 134:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      שליחים; הקצבות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        בריטניה 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה952: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00540:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרסומים                                          - בני עקיבא אירלנד :  שם התיק 

                                                 137:              סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אירלנד; פרסומים; אירלנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה953: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00541:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא אירלנד                                                    :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 137:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   163- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              פרסומים; אירלנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                          אירלנד; תוכניות הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה954: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00542:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דבלין                                                      - אירלנד :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 137:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הקצבות; אירלנד; אירלנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה955: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00543:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                                                     - אנגליה :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 131:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כנס בוגרים; הקצבות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           בריטניה; שליחים; הכשרות; סמינר תורני-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה956: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00544:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר                                                    'מנצ- אנגליה :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   164- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     בריטניה; הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה957: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00545:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר                                                    'מנצ- אנגליה :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;              בריטניה; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה958: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00546:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר                                                    'מנצ- אנגליה :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 132:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;        בריטניה; פרסומים; סמינר הדרכה- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה959: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00547:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר                                                    'מנצ- אנגליה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 132:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           בריטניה; סמינר הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   165- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה960: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00548:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גלזגו                                                      - אנגליה :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         בריטניה; תוכניות הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה961: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00549:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גלזגו                                                      - אנגליה :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה962: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00550:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חומר הדרכה לונדון                                                   :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;          בני עקיבא בריטניהNEWS VIEWS ACTIVITIES; תוכניות הדרכה-     בני עקיבא  

;                                                           בריטניה;     פרסומים 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה963: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00551:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחות ועניני כספים                                , הנהלה - אנגליה :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   166- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה964: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00552:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוסדות                                                     - לונדון :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה965: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00553:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                      הנהלה(אנגליה :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הכשרות; שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              בריטניה; מכון קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה966: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00554:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                      הנהלה(אנגליה :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; גרעינים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   בריטניה; שליחים;     התנדבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה967: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00556:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   167- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יצחק ששר                                                    - הולנד :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        שליחים; ששר יצחק; הולנד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה968: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00557:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא הולנד                                                     :  שם התיק 

                                  1963-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה969: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00558:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הולנד                                                               :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שליחים; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           הולנד; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הקצבות;     התנדבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה970: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00559:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אמסטרדם                                                     - הולנד :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 151:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   168- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 תקציב; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     הולנד; הכשרות; סמינר תורני-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה971: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00560:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אמסטרדם                                                     - הולנד :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 151:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שליחים; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                              הולנד;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה972: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00561:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אמסטרדם                                                     - הולנד :  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 151:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                    הולנד; הכשרות; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה973: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00562:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אמסטרדם                                                     - הולנד :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 151:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   169- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                    הולנד; שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה974: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00563:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   בני עקיבא הולנד:  [שם התיק 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

התיק כתוב כולו בהולנדית                                          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה975: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00564:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   בני עקיבא הולנד:  [שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

התיק כתוב כולו בהולנדית                                          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה976: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00565:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   בני עקיבא הולנד:  [שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

התיק כתוב כולו בהולנדית                                          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה977: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00566:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הולנד                                                               :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   170- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;      המכון למדריכי חוץ לארץ; מכון קיץ- בני עקיבא ; סמינר הדרכה-     בני עקיבא  

;                                                              הולנד;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה978: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00567:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הולנד                                                               :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        שליחים; הכשרות; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                       המכון למדריכי חוץ לארץ; מכון קיץ- בני עקיבא ;     הקצבות 

;                    הולנד; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מתנדבי חוץ לארץ- ל "    מח 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה979: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00568:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הולנד                                                               :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  מכון קיץ- בני עקיבא ; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    הולנד; המכון למדריכי חוץ לארץ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה980: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00569:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישראל שריר                                                  - הולנד :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   171- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    שליחים; שריר ישראל; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          הולנד 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה981: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00570:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא סקנדינביה                                                 :  שם התיק 

                                  1964-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                          סקנדינביה; פינלנד; שוודיה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה982: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00644:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ציריך                                                       - שוויץ :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 181:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שוויץ; הכשרות; שליחים; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה983: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00571:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שטוקהולם                                                - סקנדינביה :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 191:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   172- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;    שליחים; הכשרות; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                    סקנדינביה; שוודיה; מכון קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה984: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00572:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שטוקהולם                                                            :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    שליחים; הכשרות; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;             סקנדינביה; שוודיה; מכון חורף- בני עקיבא ; מכון קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה985: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00573:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לשכה אזורית                                             - סקנדינביה :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

;    סקנדינביה; נורבגיה; שוודיה; פינלנד; דנמרק; הקצבות; מכון קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה986: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00574:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לשכה אזורית                                             - סקנדינביה :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            שליחים; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;  נורבגיה; פינלנד; דנמרק; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סמינר תורני-     בני עקיבא  

;                                                          סקנדינביה;     שוודיה 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   173- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה987: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00575:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לשכה אזורית                                             - סקנדינביה :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;       סקנדינביה; נורבגיה; שוודיה; הכשרות; שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה988: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00577:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים שונים                                            - סקנדינביה :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;        פינלנד; דנמרק; הכשרות; מכון קיץ- בני עקיבא ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

;                                                 סקנדינביה; שוודיה;     נורבגיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל014:                    מספר יחידה989: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00576:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לשכה אזורית                                             - סקנדינביה :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 192:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שליחים 

;    סקנדינביה; נורבגיה; פינלנד; דנמרק; שוודיה; הכשרות; מכון קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1066: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00578:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                                  - סקנדינביה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   174- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דנמרק; הכשרות; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         סקנדינביה; שוודיה; נורבגיה;     פינלנד 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1067: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00579:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                                  - סקנדינביה :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    שוודיה; הכשרות; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         סקנדינביה;     נורבגיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1068: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00580:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                 דנמרק- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1961-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תקציב; מכון קיץ- בני עקיבא ; דנמרק; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     סקנדינביה; סקנדינביה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1069: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00581:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                 דנמרק- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   175- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  המכון למדריכי חוץ לארץ; הקצבות; הכשרות; דנמרק; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;               סקנדינביה; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מכון קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1070: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00582:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דנמרק                                        ,נורווגיה,שוודיה,פינלנד:  שם התיק 

                                  1963-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 שוודיה; נורבגיה; פינלנד; דנמרק; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     סקנדינביה; סקנדינביה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1071: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00583:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סקנדינביה                                                           :  שם התיק 

                                  1963-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           נורבגיה; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      סקנדינביה 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1072: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00584:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פינלנד                                                              :  שם התיק 

                                  1961-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    שליחים; פינלנד; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      סקנדינביה 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1073: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00585:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   176- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ברצלונה                                                      - ספרד :  שם התיק 

                                  1975-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 155:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מכון קיץ- בני עקיבא ; ספרד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1074: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00586:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ברצלונה                                                      - ספרד :  שם התיק 

                                  1978-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 155:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שרוני ידידיה; שליחים; ספרד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     ספרד; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1076: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00587:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שטוקהולם וסניפים אחרים                                  - סקנדינביה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 191:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    הכשרות; שליחים; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         סקנדינביה; סמינר הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1077: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00588:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לשכה אזורית                                               - קופנהגן :  שם התיק 

                                  1973-           עד1969-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   177- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 192:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    הכשרות; שליחים; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                          סקנדינביה;     שוודיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1078: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00589:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לשכה אזורית                                               - קופנהגן :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 192:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            הכשרות; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                     פרסומים; סמינר הדרכה- בני עקיבא ; מכון קיץ-     בני עקיבא  

;                                       סקנדינביה; עלון לפעילי התנועה-     מידע  

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1079: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00590:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לשכה אזורית                                               - קופנהגן :  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 192:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                        סקנדינביה; שליחים; הכשרות; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1080: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00591:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נורבגיה                                                     - אוסלו :  שם התיק 

                                  1976-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 193:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   178- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    הכשרות; שליחים; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      סקנדינביה 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1081: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00592:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אירופה                                                 - הרב רויטמן :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     הקצבות; כנס שליחים; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                        כנס בוגרים; סמינר תורני-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1082: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00593:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת סניפים                                                         :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צרפת; הכשרות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1083: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00594:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שטרסבורג                                              - אנסבכר יוסף :  שם התיק 

                                  1966-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    שליחים; אנסבכר יוסף; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   179- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                                           צרפת 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1084: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00595:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת                                                - הוכוולד אברהם :  שם התיק 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שליחים; הוכוולד אברהם; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                           צרפת 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1085: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00596:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח מחלקה תורנית                                      - יצחק גבעון :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     גבעון יצחק; שליחים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                           צרפת 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1087: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00597:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                                       - צרפת :  שם התיק 

                                  1957-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המכון למדריכי חוץ לארץ; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     צרפת; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1088: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00598:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   180- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                                       - צרפת :  שם התיק 

                                  1957-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   צרפת; הכשרות; שליחים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1089: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00599:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                                       - צרפת :  שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   צרפת; הכשרות; שליחים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1090: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00600:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                                       - צרפת :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הקצבות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;            צרפת; הכשרות; סמינר תורני- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1091: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00601:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז                                                         - צרפת :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   181- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 הכשרות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     צרפת; שליחים; סמינר שליחים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1092: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00602:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז                                                         - צרפת :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 171:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; הקצבות; הכשרות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    צרפת; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סמינר תורני-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1093: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00603:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת                                                       - גרנובל :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 176:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   צרפת; הכשרות; שליחים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1094: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00604:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת                                                     - שטרסבורג :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 179:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   צרפת; הכשרות; שליחים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1095: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   182- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00605:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא צרפת                                                      :  שם התיק 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; שליחים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             צרפת; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1096: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00606:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא צרפת                                                      :  שם התיק 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 שליחים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                               צרפת;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1097: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00607:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא צרפת                                                      :  שם התיק 

                                  1961-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; שליחים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             צרפת; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1098: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00608:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא צרפת                                                      :  שם התיק 

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   183- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     קליטת עליה; שליחים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;          עליה; צרפת; הכשרות; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; כח-    הקונגרס הציוני ה 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1099: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00609:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא צרפת                                                      :  שם התיק 

                                  1961-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   צרפת; שליחים; הכשרות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1100: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00610:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת                                                                :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; הכשרות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                               צרפת;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1101: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00611:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז                                                       - רויטמן :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   צרפת; הכשרות; שליחים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   184- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1102: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00612:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                         פריס(צרפת :  שם התיק 

                                  1968-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   צרפת; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צרפת- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1103: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00613:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אדום                                                         - צרפת :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; שליחים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                      צרפת; המכון למדריכי חוץ לארץ; סמינר תורני-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1104: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00614:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אירופה                                               - נציגות המדור :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 174:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; שליחים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;  המכון למדריכי חוץ לארץ; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סמינר תורני-     בני עקיבא  

;                                                                           צרפת 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1105: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00615:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר תורני ומפגש בוגרים                                            :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   185- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 175:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; שליחים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                  צרפת; כנס בוגרים; סמינר תורני-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1106: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00616:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא צרפת                                                      :  שם התיק 

                                  1962-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      צרפת- ל "הפועל המזרחי בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      צרפת; שליחים; סמינר תורני-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1108: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00617:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרוקו                                                        , צרפת :  שם התיק 

                                  1959-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;      קטעי עתונות; שליחים; סמינר תורני- בני עקיבא ; מרוקו- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                               מרוקו; צרפת; הכשרות;     גרעינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1109: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00618:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                      שונים- (צרפת :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   186- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; המכון למדריכי חוץ לארץ; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                 צרפת; מכון קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1110: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00619:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                      פאריס- ההנהלה הארצית - (צרפת :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הכשרות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                               צרפת;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1111: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00620:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                              מרסיל,מזרח,פריז(צרפת :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; שליחים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 צרפת; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1113: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00621:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אדום                                                         - צרפת :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הכשרות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                               צרפת;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   187- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1114: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00622:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רויטמן                                                . הרב פ- צרפת :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; שליחים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;             צרפת; איטליה; המכון למדריכי חוץ לארץ; איטליה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1115: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00623:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז מוסדות                                                         :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1117: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00624:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז                                                         - צרפת :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 171:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הכשרות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     צרפת; שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1119: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00625:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז                                                         - צרפת :  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   188- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 171:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הכשרות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;               צרפת; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1120: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00626:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פאריס                                                        - צרפת :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 171:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         צרפת; הכשרות; שליחים;     בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1121: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00627:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז                                                - ההנהלה הארצית :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 171:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות; סמינר תורני-     בני עקיבא  

;                                         צרפת;     בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1123: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00628:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                                       - צרפת :  שם התיק 

                                  1976-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 172:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   189- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הכשרות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 צרפת; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1124: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00629:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרסי                                                                :  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 173:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; הקצבות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שליחים 

;                                                                           צרפת 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1126: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00630:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת                                                        - מרסיל :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 173:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

; צרפת; הקצבות; המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות;     בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1128: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00631:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרדכי אשל                                                   - נבה 'ג:  שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   190- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; אשל מרדכי; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1129: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00632:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוויץ                                                               :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הכשרות; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              שוויץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1130: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00633:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוויץ                                                               :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הכשרות; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                שוויץ; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1132: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00634:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוויץ                                                               :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הכשרות; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      שוויץ; שליחים;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1133: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00635:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                                      - שוויץ :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   191- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שליחים; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              שוויץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1134: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00636:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                                      - שוויץ :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 182:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        שליחים; הכשרות; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              שוויץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1135: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00637:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ציריך                                                       - שוויץ :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                              שוויץ; הקצבות; הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1136: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00638:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוויץ                                                               :  שם התיק 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   192- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;        הכשרות; שליחים; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              שוויץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1139: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00639:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוויץ                                                               :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                              שוויץ; שליחים; הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1140: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00640:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוויץ                                                               :  שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שליחים; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                שוויץ; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1141: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00641:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ציריך                                                       - שוויץ :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 181:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                              שוויץ; הכשרות; שליחים;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1142: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   193- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00642:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ציריך                                                       - שוויץ :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 181:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שליחים; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      שוויץ; הקצבות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      135:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1144: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגנטינה                                                - וינד יוסף :  שם התיק 

                                  1965-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                        1960,1965-1963:תאריך התיק:       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  וינד יוסף; שליחים; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1145: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00643:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ציריך                                                       - שוויץ :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 181:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שליחים 

;                                        שוויץ;     בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1147: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00645:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ידיעון בני עקיבא ציריך                                              :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   194- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1966-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

.                                           חסרים ידיעונים  שונים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

     Yedion des Snif Bne Akiwa Zurich ;שוויץ                                    ;

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1149: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00646:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא שוויץ                                          " - למדריך:  "שם התיק 

                                  1953-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

בגרמנית                                                          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

     LAMMADRICH -  שוויץ]; פרסום[בני עקיבא שוויץ                                ;

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1150: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00647:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא שוויץ                                           " - דרכנו:  "שם התיק 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

בגרמנית                                                          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

      DARKENU -  שוויץ]; פרסום[בני עקיבא שוויץ                                  ;

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1152: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00648:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ציריך                                             - אליצור ברנשטיין :  שם התיק 

                                  1969-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   195- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                שליחים; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                     שוויץ;     ברנשטיין אליצור 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1153: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00649:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא הודו                                                      :  שם התיק 

                                  1961-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המכון למדריכי חוץ לארץ; הודו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                               הודו; שליחים; הקצבות]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1154: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00650:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הודו                                                                :  שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המכון למדריכי חוץ לארץ; הודו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                               הודו;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1158: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00651:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הודו                                                                :  שם התיק 

                                  1968-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     קליטת עליה; שליחים; הודו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                 עליה;     הודו 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   196- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1159: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00652:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הודו                                                                :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 301:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              מכון גולד; הודו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       הודו; הקצבות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1160: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00653:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הודו                                                                :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 301:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הודו; הקצבות; הודו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1161: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00654:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בומבי                                                        - הודו :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מכון גולד; הקצבות; הודו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                           הודו 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1163: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00655:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בומבי                                                        - הודו :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   197- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1978-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 301:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הודו; הקצבות; הודו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1164: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00656:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טהרן                                                                :  שם התיק 

                                  1965-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

]; מאזן[דין וחשבון כספי ; אירן- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                             עליה; אירן; המכון למדריכי חוץ לארץ;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1165: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00657:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרס                                                     - יוסף גול  :  שם התיק 

                                  1966-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; אירן; שליחים; גול יוסף; אירן- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1166: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00658:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרס                                                                 :  שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   198- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     שליחים; קליטת עליה; אירן- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                 עליה;     אירן 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1167: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00659:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרס                                                                 :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           אירן; הקצבות; אירן- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1168: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00660:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא עדן                                                       :  שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; עליה; קליטת עליה; תימן; תימן- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1169: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00661:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא סינגפור                                                   :  שם התיק 

                                  1961-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             סינגפור; סינגפור- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1170: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00662:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר                                               'מנצ- יהונתן שריה :  שם התיק 

                                  1970-           עד1963-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   199- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; שריה יהונתן; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        בריטניה 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1172: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00663:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פורטוגל                                                             :  שם התיק 

                                  1968-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; קליטת עליה; פורטוגל; פורטוגל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                               עליה;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1175: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00664:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פורטוגל                                                    - ליסבון :  שם התיק 

                                  1977-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 161:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; פורטוגל; פורטוגל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1176: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00665:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרוקו                                                               :  שם התיק 

                                  1956-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   200- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 מרוקו; מרוקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                     עליה; הכשרות; קליטת עליה;     בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1177: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00666:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרוקו                                                               :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; מרוקו; מרוקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1178: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00667:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טורקיה                                                              :  שם התיק 

                                  1963-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               טורקיה; טורקיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1180: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00668:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יריה                                         'בני עקיבא באלג- הלפיד :  שם התיק 

                                  1956-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

בצרפתית                                                          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     יריה'אלג- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                          יריה'אלג; Bulletin du Bne-Akiva d'algerie-     הלפיד  

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1181: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   201- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00669:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יריה                                                            'אלג:  שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; יריה'אלג; יריה'אלג- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   עליה; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1182: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00670:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יריה                                              'אלג- יצחק גלפרין :  שם התיק 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; יריה'אלג- ל "בני עקיבא בחו; יריה'אלג; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    גלפרין יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1183: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00671:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יריה                                                'אלג- בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1961-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; יריה'אלג- ל "בני עקיבא בחו; יריה'אלג; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           עליה; המכון למדריכי חוץ לארץ; קליטת עליה;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1185: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00672:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ד שיחות                                            "בח- דרום אפריקה :  שם התיק 

הכל באנגלית                            - בתיק קוים לתכנית למחנות :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   202- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    מפעלי התנועה- בני עקיבא ; ד"בח; דרום אפריקה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1186: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00673:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                               שונות- (דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               רודזיה; רודזיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1187: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00674:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג                                             - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;              עליה; קליטת עליה; שליחים; דרום אפריקה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1188: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00675:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג                                             - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 291:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   עליה; קליטת עליה; הכשרות; המכון למדריכי חוץ לארץ;     שליחים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   203- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1189: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00676:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג                                             - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 291:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; דרום אפריקה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                             הקצבות; שליחים; הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1190: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00677:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג                                             - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 291:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                     שליחים; הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1192: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00678:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג                                             - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 291:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                           עליה; קליטת עליה; שליחים;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1193: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00679:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   204- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא דרום אפריקה                                      " - הרעה:  "שם התיק 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

     HAROEH - עלון בני עקיבא דרום אפריקה                                        ;

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1196: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00680:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג                                             - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                עליה; שליחים; מכון גולד; המכון למדריכי חוץ לארץ;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1197: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00681:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג                                              - אשר אלדובי :  שם התיק 

                                  1967-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         אלדובי אשר;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1199: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00682:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קייפטאון                                                 - ברוך רהט :  שם התיק 

                                  1970-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   205- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                           שליחים;     רהט ברוך 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1200: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00683:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קייפטאון                                              - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                 עליה; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1201: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00684:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קייפטאון                                              - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           עליה; הכשרות; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1203: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00685:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קייפטאון                                              - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 292:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   206- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                           עליה; קליטת עליה; הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1204: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00686:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                       דרום אפריקה:  [שם התיק 

                                  1961-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           עליה; קליטת עליה; הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1205: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00687:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                       דרום אפריקה:  [שם התיק 

                                  1961-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     הקצבות; הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1206: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00688:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                       דרום אפריקה:  [שם התיק 

                                  1961-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                   עליה; שליחים; קליטת עליה; המכון למדריכי חוץ לארץ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1207: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00689:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   207- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                                       דרום אפריקה:  [שם התיק 

                                  1961-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                             המכון למדריכי חוץ לארץ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1209: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00690:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גרעין אפרת מדרום אפריקה                                             :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 427:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            עליה; התיישבות; גרעין אפרת; קליטת עליה;     גרעינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1210: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00691:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אפריקה                                                         :  שם התיק 

                                  1963-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                   עליה; המכון למדריכי חוץ לארץ; קליטת עליה; הכשרות;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1211: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00692:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אפריקה                                                         :  שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   208- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                     המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1213: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00693:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אפריקה                                                         :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   עליה; קליטת עליה; הכשרות; המכון למדריכי חוץ לארץ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1214: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00694:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג                                             - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                   עליה; קליטת עליה; הכשרות; שליחים;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1215: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00695:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג                                             - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                   עליה; הכשרות; קליטת עליה; המכון למדריכי חוץ לארץ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   209- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1216: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00696:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג                                             - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 291:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מזכירות עולמית- בני עקיבא ; הכשרות; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;              עליה; שליחים; קליטת עליה; המכון למדריכי חוץ לארץ;     דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1217: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00697:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג                                             - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 291:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   עליה; שליחים; הכשרות; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1218: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00698:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג                                             - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 291:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                   עליה; שליחים; הכשרות; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1219: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00699:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פורט אליזבת                                           - דרום אפריקה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   210- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           עליה; שליחים; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1220: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00700:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פורט אליזבת                                           - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

; עליה; שליחים; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1222: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00701:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אפריקה וסניפים אחרים                                           :  שם התיק 

                                  1969-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                           עליה; שליחים; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1223: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00702:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטיב ותלמה לוי                                   - תיק אישי - קליטה :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   211- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                 עליה; לוי סטיב;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1226: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00703:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג                                             - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 291:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          קליטת עליה; המכון למדריכי חוץ לארץ; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;              עליה; שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1228: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00704:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג                                             - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 291:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                   עליה; שליחים; הכשרות; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1229: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00705:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג                                             - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 291:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות; דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                       עליה; שליחים; קליטת עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   212- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1230: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00706:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג                                             - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 291:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מזכירות עולמית- בני עקיבא ; דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                   עליה; שליחים; הכשרות; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1231: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00707:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קייפטאון                                              - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 292:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   עליה; הכשרות; קליטת עליה; המכון למדריכי חוץ לארץ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1233: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00708:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רודסיה                                                              :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 293:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; רודזיה; רודזיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1234: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00709:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רודסיה                                                              :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   213- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1976-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 293:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; רודזיה- ל "בני עקיבא בחו; רודזיה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   עליה; המכון למדריכי חוץ לארץ;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1236: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00710:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אפריקה וסניפים אחרים                                           :  שם התיק 

                                  1976-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 294:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; דרום אפריקה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   עליה; הכשרות; שליחים; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1237: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00711:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרבן                                                  - דרום אפריקה :  שם התיק 

אריה נוי                                                    - השליח  

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 294:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      נוי אריה;     דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1239: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00712:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יריה                             'עלון בני עקיבא בטוניס ואלג- האביב :  שם התיק 

                                  1953-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   214- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

כתוב בצרפתית                                     , חסרות חוברות  :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     יריה'אלג- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                               תוניסיה; יריה'אלג; תוניסיה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                   עלון בני עקיבא באלגיריה ותוניסיה-     האביב  

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1240: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00713:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא בטוניסיה                                        - BULLETIN:  שם התיק 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תוניסיה; תוניסיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

     BULLETIN - בני עקיבא בתוניסיה                                              ;

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1242: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00714:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צפון אפריקה                                             - אילן בזיז :  שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              שליחים; בזיז אילן; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1244: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00715:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                בני עקיבא בטוניסיה:  [שם התיק 

                                  1962-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   215- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;             תוניסיה; תוניסיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   עליה; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1246: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00716:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                בני עקיבא בטוניסיה:  [שם התיק 

                                  1959-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; תוניסיה; תוניסיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   עליה; המכון למדריכי חוץ לארץ;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1247: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00717:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                              בני עקיבא באורוגוואי:  [שם התיק 

                                  1957-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                           עליה;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1248: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00718:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                              בני עקיבא באורוגוואי:  [שם התיק 

                                  1961-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; אורוגוואי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   עליה; המכון למדריכי חוץ לארץ;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1250: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00719:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   216- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                              בני עקיבא באורוגוואי:  [שם התיק 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; אורוגוואי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1251: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00720:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אפריקה                                            - דוד גרוסמן :  שם התיק 

                                  1965-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         שליחים;     גרוסמן דוד 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1257: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00721:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אורוגוואי                                               - שומן שלום :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                          שליחים;     שומן שלום 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1258: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00722:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אורוגוואי                                                           :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 231:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   217- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                   עליה; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1260: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00723:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אורוגוואי                                                           :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 231:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מזכירות עולמית- בני עקיבא ; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "    בני עקיבא בחו 

;                   עליה; שליחים; הכשרות; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1261: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00724:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אורוגוואי                                                           :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 231:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מזכירות עולמית- בני עקיבא ; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "    בני עקיבא בחו 

;                   עליה; הכשרות; שליחים; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1262: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00725:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אורוגוואי                                               - מונטבידאו :  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 231:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   218- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; שליחים; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           עליה; הכשרות; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1266: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00726:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אורוגוואי                                                 -מונטבידאו:  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 231:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1267: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00727:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרכנו אורוגוואי                                      - NUESTRA SENDA:  שם התיק 

                                  1958-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

     NUESTRA SENDA-בטאון בני עקיבא באורוגוואי                                   ;

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1268: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00728:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הוצאת ארגון בני עקיבא אורוגוואי                           " - הדואר:  "שם התיק 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

כתוב עברית וספרדית                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     ידיעון ההנהלה הארצית אורוגוואי-     הדואר  

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1271: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00729:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   219- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

יהודה ברנשטיין                                          - אורוגוואי :  שם התיק 

                                  1965-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                 ברנשטיין יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1272: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00730:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוסף ברלוביץ                                            - אורוגוואי :  שם התיק 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   ברלוביץ יוסף 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1273: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00731:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                         אורוגוואי:  [שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;     הקצבות; תקציב; הכשרות; סמינר תורני- בני עקיבא ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1275: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00732:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                         אורוגוואי:  [שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   220- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             שליחים;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1276: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00733:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אורוגוואי                                                           :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  תקציב; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;       בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; המכון למדריכי חוץ לארץ; שליחים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1278: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00734:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אורוגוואי                                                           :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                       בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1279: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00735:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אורוגוואי                                                           :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                  עליה; קליטת עליה;     גרעינים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   221- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1280: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00736:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אורוגוואי                                                           :  שם התיק 

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 231:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   עליה; הקצבות; קליטת עליה; הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1281: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00737:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אורוגוואי                                                           :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 231:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           עליה; הכשרות; המכון למדריכי חוץ לארץ;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1282: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00738:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ברזיל                                , אורוגוואי , ארגנטינה - ט "אמל:  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           סניפים ושבטים- בני עקיבא בארץ ישראל ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;     ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "    בני עקיבא בחו 

;      הכשרות; סמינר תורני- בני עקיבא ; ארגנטינה; ארגנטינה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                                 אמריקה הלטינית 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1284: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00739:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   222- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגנטינה                                 , איירס .בני עקיבא ב- יבנה :  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

      IAVNE - בטאון בני עקיבא ארגנטינה                                          ;

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1285: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00740:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא ארגנטינה                                   ,חיינו - JAIENU:  שם התיק 

                                  1954-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                         פרסום[בני עקיבא ארגנטינה -     חיינו  

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1286: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00741:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגנטינה                                               - שמעון תדהר :  שם התיק 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     תדהר שמעון 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1287: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00742:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגנטינה                                                            :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   223- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;         תקציב; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות; סמינר קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1290: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00743:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגנטינה                                                            :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; ארגנטינה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                       בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1291: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00744:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגנטינה                                                            :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הקצבות; ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1292: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00745:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגנטינה                                                            :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;       סמינר חורף- בני עקיבא ; הקצבות; סניפים ושבטים-     בני עקיבא בארץ ישראל  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   224- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1293: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00746:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגנטינה                                                            :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 220:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; ארגנטינה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;               הכשרות; הקצבות; קבוצת תפוז; התנדבות; סמינר הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1295: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00747:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגנטינה                                                            :  שם התיק 

                                  1973-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 221:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                    שליחים; סמינר חורף- בני עקיבא ;     גרעינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1296: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00748:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגנטינה                                                            :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 221:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     סמינר חורף- בני עקיבא ; הקצבות;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1297: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00749:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   225- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בואנוס איירס                                             - ארגנטינה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 221:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;         קבוצת תפוז; הכשרות]; המזרחי[המשמרת הצעירה ; סמינר חורף-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1298: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00750:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בואנוס איירס                                             - ארגנטינה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 222:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 קבוצת תפוז; הכשרות; שליחים; ה-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

;                   הכשרת בני עקיבא בארגנטינה- ל "שח;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1300: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00751:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                          ארגנטינה:  [שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;           הכשרת בני עקיבא בארגנטינה- ל "שח; הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

;                                                   בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1301: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00752:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                          ארגנטינה:  [שם התיק 

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   226- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;       שליחים; הכשרות; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1302: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00753:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                          ארגנטינה:  [שם התיק 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     ארגנטינה 

;          סמינר חורף- בני עקיבא ; המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות;     מכון גולד 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1303: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00754:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                          ארגנטינה:  [שם התיק 

                                  1961-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הקצבות; ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                       המכון למדריכי חוץ לארץ;     בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1305: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00755:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                          ארגנטינה:  [שם התיק 

                                  1962-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; ארגנטינה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   227- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                       בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1306: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00756:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                          ארגנטינה:  [שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                  הכשרות; המכון למדריכי חוץ לארץ; תוכניות הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1307: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00757:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                          ארגנטינה:  [שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1308: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00758:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגנטינה                                                            :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     שליחים; הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1310: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00759:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קניגסבוך שמעון                                              - ברזיל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   228- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1964-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                 קניגסבוך שמעון 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1311: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00760:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                             ברזיל:  [שם התיק 

                                  1959-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;               שליחים; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1312: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00761:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                             ברזיל:  [שם התיק 

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; ברזיל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;        עליה; קליטת עליה; מועצות ארציות- בני עקיבא ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1313: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00762:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                             ברזיל:  [שם התיק 

                                  1961-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   229- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; ברזיל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;       שליחים; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1314: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00763:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                             ברזיל:  [שם התיק 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;               הכשרות; המכון למדריכי חוץ לארץ;     בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1316: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00764:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                             ברזיל:  [שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;     עליה; קליטת עליה; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1317: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00765:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                             ברזיל:  [שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;       שליחים; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1318: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00766:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   230- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                             ברזיל:  [שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; שליחים; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                       בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1320: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00767:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ברזיל                                                               :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                               הקצבות; שליחים;     בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1321: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00768:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סן פאולו                                                    - ברזיל :  שם התיק 

                                  1970-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 241:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;               בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1322: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00769:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סן פאולו                                                    - ברזיל :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 241:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   231- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; שליחים; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; ברזיל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                       בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1324: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00770:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נרו                                                'ריו דה ז- ברזיל :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 242:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; ברזיל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;     עליה; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1325: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00771:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נרו                                                'ריו דה ז- ברזיל :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 242:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; ברזיל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;               בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1326: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00772:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בטאון בני עקיבא בברזיל                                      - המאור :  שם התיק 

                                  1958-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   232- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; ברזיל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             בטאון בני עקיבא בברזיל-     המאור  

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1336: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00773:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גלס משה                                                     - ברזיל :  שם התיק 

                                  1965-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        גלס משה; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; ברזיל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1337: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00774:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טוביה שוורץ                                             - סאן פאולו :  שם התיק 

                                  1969-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; ברזיל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    שוורץ טוביה 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1338: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00775:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נרו וסן פאולו                                      'ריו דה ז- ברזיל :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; ברזיל; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שליחים 

;     עליה; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1339: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   233- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00776:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סן פאולו                                                    - ברזיל :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;   בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

;                                                                           עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1340: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00777:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סן פאולו                                                    - ברזיל :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;   שליחים; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

;                                                                           עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1341: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00778:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סן פאולו                                                    - ברזיל :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 241:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;   בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; קליטת עליה; הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

;                                                                           עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1342: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00779:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סן פאולו                                                    - ברזיל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   234- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 241:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; ברזיל; ברזיל- ל "    בני עקיבא בחו 

;                       בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1343: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00780:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נרו                                                'ריו דה ז- ברזיל :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 מזכירות עולמית- בני עקיבא ; ברזיל; ברזיל- ל "    בני עקיבא בחו 

;               בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1345: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00781:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נרו                                                'ריו דה ז- ברזיל :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 מזכירות עולמית- בני עקיבא ; ברזיל; ברזיל- ל "    בני עקיבא בחו 

;     עליה; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1347: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00782:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ברייטברד אליהו                                            - ונצואלה :  שם התיק 

                                  1966-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   235- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                 ברייטברד אליהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1348: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00783:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                           ונצואלה:  [שם התיק 

                                  1963-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             הקצבות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1350: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00784:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ונצואלה                                                             :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     קליטת עליה; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                 עליה; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1351: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00785:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ונצואלה                                                             :  שם התיק 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;   קליטת עליה; הקצבות; המכון למדריכי חוץ לארץ;     בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

;                                                                           עליה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   236- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1354: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00786:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קאראקס                                                    - ונצואלה :  שם התיק 

                                  1973-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 251:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                          מכון גולד;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1355: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00787:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ונצואלה                                                             :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 251:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                       בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1356: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00788:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ונצואלה                                                             :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 251:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   עליה; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1358: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00789:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   237- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

קאראקס                                                    - ונצואלה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 251:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;   בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

;                                                                           עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1359: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00790:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                            מכסיקו:  [שם התיק 

                                  1958-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   קליטת עליה; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מכסיקו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      עליה; הקצבות; סמינר הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1360: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00791:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                            מכסיקו:  [שם התיק 

                                  1961-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הקצבות; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                           עליה;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1361: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00792:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                            מכסיקו:  [שם התיק 

                                  1962-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   238- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   קליטת עליה; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     מכסיקו 

;     עליה; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הקצבות; הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1362: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00793:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                            מכסיקו:  [שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   קליטת עליה; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     עליה; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1364: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00794:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו                                                              :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                  הכשרות; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סמינר הדרכה-     בני עקיבא  

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1365: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00795:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                            מכסיקו:  [שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

;                       בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   239- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      93:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1366: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00796:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו                                                              :  שם התיק 

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 261:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;           קליטת עליה; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      93:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1367: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00797:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו                                                              :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 261:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      93:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1368: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00798:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                     - מכסיקו :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 261:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   קליטת עליה; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;             שמואל הנביא- מעון סטודנטים ; מעונות סטודנטים; מכתבים;     סטודנטים 

;             עליה; ישיבת הכותל- מעון סטודנטים ; העיר העתיקה-     מעון סטודנטים  

--------------------------------------------------------------------------------

      93:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1370: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   240- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00799:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו סיטי                                                - מכסיקו :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 261:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

;     עליה; קליטת עליה; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      93:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1371: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00800:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו סיטי                                                - מכסיקו :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 261:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   עליה; הקצבות;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      94:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1373: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00801:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו                                                              :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;     עליה; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      94:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1374: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00802:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו                                                              :  שם התיק 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   241- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   עליה; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      94:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1375: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00803:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו                                                              :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         עליה; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הקצבות;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      94:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1376: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00804:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו                                                              :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 261:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   קליטת עליה; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     עליה; הקצבות; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      94:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1377: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00805:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו                                                              :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 261:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   242- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       הקצבות; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;               המכון למדריכי חוץ לארץ; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      94:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1379: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00806:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עזרא בן כוכב                                               - מכסיקו :  שם התיק 

                                  1965-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   בן כוכב עזרא 

--------------------------------------------------------------------------------

      94:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1381: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00807:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אורי ברקאי                                                 - מכסיקו :  שם התיק 

                                  1968-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     ברקאי אורי 

--------------------------------------------------------------------------------

      94:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1382: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00808:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תנועת תורה ועבודה                                          - מכסיקו :  שם התיק 

                                  1961-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                              תנועת תורה ועבודה 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   243- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      94:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1384: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00809:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פנמה                                                         - פנמה :  שם התיק 

                                  1977-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 235:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; שליחים; פנמה; פנמה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   עליה; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      95:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1385: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00810:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סינגפור                                               - המזרח הרחוק :  שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             סינגפור; סינגפור- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      95:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1386: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00811:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הודו                                                                :  שם התיק 

                                  1961-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; הודו; הודו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      95:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1387: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00812:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                          אוסטרליה:  [שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   244- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; אוסטרליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      95:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1388: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00813:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                          אוסטרליה:  [שם התיק 

                                  1959-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; אוסטרליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             שליחים;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      95:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1391: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00814:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                          אוסטרליה:  [שם התיק 

                                  1960-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             שליחים;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      95:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1392: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00815:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                          אוסטרליה:  [שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;               בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; המכון למדריכי חוץ לארץ;     הכשרות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   245- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      96:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1393: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00816:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר בינארצי                                      - אמריקה הדרומית :  שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                    אמריקה הלטינית; סמינר הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      96:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1395: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00817:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אמריקה הדרומית                                        - לשכה אזורית :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                 אמריקה הלטינית 

--------------------------------------------------------------------------------

      96:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1396: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00818:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             טיוטות-אמריקה הדרומית:  [שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 אמריקה הלטינית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      96:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1403: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00819:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוזרים וארצות שונות                                         - ט "אמל:  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 220:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   246- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;     ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "    בני עקיבא בחו 

;             סמינר חורף- בני עקיבא ; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ;     ארגנטינה 

;                                  אמריקה הלטינית; תוכניות הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1405: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00820:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח מרכזי                                            - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

'                                                  א201:           סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הקצבות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;              שליח מרכזי- בני עקיבא ; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1407: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00821:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח מרכזי                                            - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

'                                                  א201:           סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         שליח מרכזי- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                              הכשרות; שליחים; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1408: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00822:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח מרכזי                                            - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 

'                                                  א201:           סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   247- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                         שליח מרכזי- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                              שליחים; הכשרות; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1411: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00823:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח מרכזי                                            - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

'                                                  א201:           סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         שליח מרכזי- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;     גרעין מתתיהו; תוכנית יג; שליחים; הכשרות; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                                    גרעין מוריה 

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1412: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00824:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניו יורק                                               - שליח מרכזי :  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

'                                                  א201:           סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ניו יורק; שליחים; שליח מרכזי- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      97:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1413: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00825:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח מרכזי                                            - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

'                                                  א201:           סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליח מרכזי-     בני עקיבא  

;                    גרעין מוריה; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   248- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1415: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00826:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח מרכזי                                            - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

'                                                  א201:           סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         שליח מרכזי- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                      הקצבות; הכשרות; שליחים; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1416: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00827:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                    - מונטריאול :  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; שליחים; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1419: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00828:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטריאול קנדה                                                      :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; שליחים; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1420: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00829:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                      - טורונטו :  שם התיק 

                                  1959-           עד1954-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   249- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הקצבות; הכשרות; שליחים; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      98:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1421: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00830:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                    - מונטריאול :  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הקצבות; שליחים; הכשרות; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      99:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1423: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00831:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית                                         - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב201:           סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      99:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1424: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00832:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית                                         - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב201:           סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   250- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      99:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1425: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00833:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית בצפון אמריקה                                  - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב201:           סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      99:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1427: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00834:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית                                         - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב201:           סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      99:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה1428: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00835:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית                                         - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב201:           סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שליחים; הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1431: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00836:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                     I(ההנהלה הארצית - צפון אמריקה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   251- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1432: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00837:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                    II(ההנהלה הארצית - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1434: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00838:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                   III(ההנהלה הארצית - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                            יג-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1435: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00839:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית                                         - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      קליטת עליה; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   252- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                       עליה; שליחים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1436: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00840:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                     V(ההנהלה הארצית - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                           עליה;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1438: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00841:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                    VI(ההנהלה הארצית - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      קליטת עליה; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   סמינר תורני- בני עקיבא ; גרעינים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1440: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00842:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית                                         - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

)                                                 2(201:           סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        גרעינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      100:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1442: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00843:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   253- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ההנהלה הארצית                                         - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

)                                                 2(201:           סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         בוגרים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      101:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1443: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00844:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                      I(לס 'לוס אנג:  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        שליחים; הכשרות; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      101:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1444: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00845:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                     II(לס 'לוס אנג:  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        שליחים; הכשרות; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      101:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1445: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00846:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                     VIII(לס 'לוס אנג- צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   254- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        שליחים; הכשרות; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        התנדבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      101:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1448: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00847:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לס                                            'לוס אנג- צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  עליה; הכשרות; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      101:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1449: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00848:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לס                                            'לוס אנג- ארצות הברית :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      101:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1450: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00849:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לס                                            'לוס אנג- ארצות הברית :  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 205:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         בוגרים-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   255- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      101:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1451: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00850:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לס                                                          'לוס אנג:  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 205:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      101:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1453: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00851:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לס                                                          'לוס אנג:  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 205:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         בוגרים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      102:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1455: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00852:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                     I(ההנהלה הארצית - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                  מפעלי התנועה- בני עקיבא ; התנדבות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      102:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1457: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00853:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית                                         - צפון אמריקה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   256- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    שליחים; ד"בח; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      102:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1459: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00854:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                        Iההנהלה הארצית -צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1961-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    הכשרות; ד"בח; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         קליטת עליה; עליה; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      102:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1461: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00855:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית                                         - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1961-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שליחים; הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                 המכון למדריכי חוץ לארץ; בוגרים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      102:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1462: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00856:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית                                         - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   257- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      102:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1463: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00857:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                   "ארה- בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   הכשרות; המכון למדריכי חוץ לארץ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      102:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1464: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00858:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                                                         :  שם התיק 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;    המכון למדריכי חוץ לארץ; ד"בח; קליטת עליה; עליה; ב"ארה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      102:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1465: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00859:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                                                         :  שם התיק 

                                  1959-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שליחים; הכשרות; עליה; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   258- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      102:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1467: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00860:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                                                         :  שם התיק 

                                  1959-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הכשרות; ד"בח; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      103:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1479: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00861:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לס                                                          'לוס אנג:  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  ד"בח; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                      עליה; שליחים; תקציב; הכשרות; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      103:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1480: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00862:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קליבלנד                                                             :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      103:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1481: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00863:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בוסטון                                                              :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   259- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      103:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1482: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00864:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלטימור                                                             :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הכשרות; המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                          מפעלי התנועה- בני עקיבא ; ב"ארה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      103:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1483: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00865:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                               IIניו יורק - טורונטו :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; עליה; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      103:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1484: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00866:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניו יורק                                              - ארצות הברית :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   260- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      103:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1485: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00867:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניו יורק                                                            :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; תקציב; שליחים; הכשרות; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        התנדבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      103:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1486: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00868:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניו יורק                                                            :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הכשרות; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      104:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1487: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00869:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                              IXשיקגו - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שליחים; הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        גרעינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      104:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1488: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00870:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שיקגו                                                 - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   261- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; התנדבות; הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      104:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1489: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00871:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                                                 - שיקגו :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                              הכשרות; שליחים; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      104:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1490: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00872:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שיקגו                                                               :  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                  גרעינים; הכשרות; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      104:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1491: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00873:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שיקגו                                                 - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 208:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   262- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      104:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1492: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00874:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שיקגו                                                 - ארצות הברית :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 208:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שליחים; הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           המכון למדריכי חוץ לארץ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      104:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1493: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00875:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שיקגו                                                        - גליל :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שליחים; הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      105:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1494: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00876:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא בצפון אמריקה                                              :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב201:           סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      105:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1495: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00877:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא בצפון אמריקה                                              :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   263- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב201:           סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שליחים; הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                            גרעינים;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      105:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1496: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00878:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית                                         - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב201:           סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                                     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      105:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1497: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00879:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית                                         - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      105:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1498: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00880:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית                                         - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   264- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             קליטת עליה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;            מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הכשרות; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      105:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1499: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00881:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית                                         - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

'                                                 ב201:            סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                           המכון למדריכי חוץ לארץ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      105:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1500: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00882:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית                                         - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

'                                                 ב201:            סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1501: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00883:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                                                 - מיאמי :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   265- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1502: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00884:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                                             - מיאמי ביץ :  שם התיק 

                                  1975-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 209:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1503: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00885:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

'                                  סיאטל וכד,מילווקי,מיניאפוליס,דנבר:  שם התיק 

                                  1975-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 210:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;               מפעלי התנועה- בני עקיבא ; קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1504: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00886:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בוסטון                                                - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1505: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00887:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בוסטון                                                - ארצות הברית :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   266- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1506: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00888:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                                                - בוסטון :  שם התיק 

                                  1977-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 215:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      קליטת עליה; עליה; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             המכון למדריכי חוץ לארץ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1507: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00889:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                                              - פילדלפיה :  שם התיק 

                                  1977-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 216:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; קליטת עליה;     עליה 

;                                     שליחים; הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1508: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00890:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                                              - פיטסבורג :  שם התיק 

                                  1978-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 217:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   267- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           קטעי עתונות; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1509: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00891:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח פנימי טוביה גרוס                                   - קנזס סיטי :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 194:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    גרוס טוביה; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1510: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00892:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בולטימור                                     , בוסטון - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שליחים 

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1511: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00893:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בולטימור                                                  ,וושינגטון:  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   268- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      106:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1512: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00894:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                                              - בולטימור :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

'                                                  א204:           סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      107:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1513: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00895:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קולורדו                                                      - דנבר :  שם התיק 

                                  1975-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 206:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; ב"ארה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                         קליטת עליה;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      107:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1514: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00896:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קליבלנד                                                             :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      107:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1515: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00897:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קליבלנד                                                             :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   269- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      107:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1516: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00898:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                                               - קליבלנד :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      107:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1517: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00899:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קליבלנד                                               - ארצות הברית :  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 207:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      107:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1518: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00900:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קליבלנד                                                             :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 207:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   270- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     שליחים; הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      108:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1529: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00901:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דטרויט                                                - ארצות הברית :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 203:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  עליה; הכשרות; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      108:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1530: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00902:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דטרויט                                                              :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 203:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         התנדבות; עליה; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             הכשרות;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      108:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1531: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00903:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

וושינגטון                                             - ארצות הברית :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הכשרות; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      108:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1532: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00904:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   271- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

וושינגטון                                             - ארצות הברית :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 204:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                  סניפים- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; סמינר הדרכה-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      109:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1533: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00905:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קליבלנד                                                  - חיים פרי :  שם התיק 

                                  1970-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הקצבות; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                       פרי חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      109:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1534: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00906:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קליבלנד                                              - יששכר קאופמן :  שם התיק 

                                  1970-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הקצבות; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   קאופמן יששכר 

--------------------------------------------------------------------------------

      109:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1535: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00907:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שיקגו                                                    - שפטיה דב :  שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 
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   272- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      שפטיה דב; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      109:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1536: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00908:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שיקגו                                                   - משה בצלאל :  שם התיק 

                                  1970-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בצלאל משה; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      109:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1537: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00909:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קליבלנד                                           - לייזרוביץ גדליה :  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                לייזרוביץ גדליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      109:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1538: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00910:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פיטסבורג                                           - גרינפלד ישעיהו :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  
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   273- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;        גרינפלד ישעיהו; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      109:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1539: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00911:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטנפורד                                                - יעקב ברגמן :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     ברגמן יעקב 

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1540: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00912:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לוי שלמה                                                            :  שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                       לוי שלמה 

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1541: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00913:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                                        - בנימין הירשברג :  שם התיק 

                                  1965-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                 הירשברג בנימין 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   274- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1542: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00914:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בוסטון                                              - גולדברג אברהם :  שם התיק 

                                  1963-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; גולדברג אברהם; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1543: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00915:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בוסטון                                                - ישראל אורבך :  שם התיק 

                                  1970-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אורבך ישראל; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1544: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00916:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלטימור                                   , וושינגטון - יהושע בר אל :  שם התיק 

                                  1967-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    בראל יהושע; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1545: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00917:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלטימור                                          - גולדשטיין אליעזר :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 
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   275- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                               גולדשטיין אליעזר 

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1546: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00918:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דטרויט                                                 - חיים הופמן :  שם התיק 

                                  1974-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    הופמן חיים; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1547: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00919:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

וושינגטון                                             - ברנוי שמעון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בר נוי שמעון; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1548: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00920:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לס                                          'לוס אנג- גליקמן בנימין :  שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  
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   276- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; גליקמן בנימין; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1549: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00921:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לס                                                'לוס אנג- יצחק לב :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       לב יצחק; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1550: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00922:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לס                                             'לוס אנג- ישראל הראל :  שם התיק 

                                  1968-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    הראל ישראל; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1551: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00923:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אמסטרדם                                    , ניו יורק - משה קרסניקר :  שם התיק 

                                  1970-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   קרסניקר משה; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    הולנד- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1552: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00924:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 
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   277- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ניו יורק                                              - אברהם ארליך :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארליך אברהם; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1554: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00925:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניו יורק                                                 - יצחק אשר :  שם התיק 

                                  1970-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      אשר יצחק; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1555: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00926:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניו יורק                                                 - האן אריה :  שם התיק 

                                  1972-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      האן אריה; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1556: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00927:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                       - ניו יורק - ברוכי נחום :  שם התיק 

                                  1977-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   278- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ברוכי נחום; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      110:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1558: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00928:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניו יורק                                                - מיכאל חפץ :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חפץ מיכאל; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      111:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1559: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00929:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית                                            - ניו יורק :  שם התיק 

                                  1969-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;     הכשרות; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; גרעינים; סמינר הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      111:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1560: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00930:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית                                            - ניו יורק :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        שליחים; הכשרות; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                          גרעינים; עליה; בוגרים-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   279- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      111:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1561: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00931:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית                                            - ניו יורק :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         גרעינים; עליה; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      111:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1563: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00932:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת גליל ניו יורק                                                 :  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 202:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                               מפעלי התנועה- בני עקיבא ; בוגרים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      111:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1564: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00933:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גליל ניו יורק                                         - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 202:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;          הכשרות; שליחים; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סמינר הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      112:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1565: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00934:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גליל ניו יורק                                         - צפון אמריקה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   280- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 202:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גרעינים; הכשרות; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   כנס שליחים; עליה; ל"    ישיבות בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      112:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1566: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00935:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניו יורק                                                            :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;     המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות; שליחים; עליה; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      112:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1567: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00936:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניו יורק                                              - ארצות הברית :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הכשרות; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      112:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1569: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00937:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                                   - ניו יורק :  שם התיק 

                                  1968-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   281- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      112:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1570: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00938:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוסדות וסניפים                              ,ניו יורק - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        שליחים; הכשרות; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                               ל"הפועל המזרחי בחו; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      112:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1571: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00939:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוסדות                                                - ארצות הברית :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; גרעינים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      112:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1572: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00940:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוסדות                                                - ארצות הברית :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג201:           סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              האן אריה; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                               שפר אליעזר; חוק השבות;     המשמרת הצעירה העולמית 

--------------------------------------------------------------------------------

      112:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1573: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   282- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00941:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

האגף הדתי ומוסדות                                        - ניו יורק :  שם התיק 

......                                                              

                                  1977-           עד1971-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג201:           סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                     סמינריונים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      112:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1574: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00942:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוסדות                                                   / ניו יורק :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג201:           סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  עליה; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      113:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1575: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00943:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                   האגף הדתי(מוסדות וגופים בארצות הברית - ניו יורק :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג201:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      113:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1577: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00944:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוסדות                                                   - ניו יורק :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   283- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

'                                                  ג201:           סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   ארצות הברית- אמריקה - המזרחי ; יער בני עקיבא-     בני עקיבא  

;                                           ארצות הברית- ל "    הפועל המזרחי בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      113:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1585: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00945:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ר ניו יורק                                       "ההנהא, פרוטוקולים :  שם התיק 

                                  1976-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 218:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      113:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1586: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00946:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אמריקה                  ' פרוטוקולים מישיבות ההנהלה הארצית המלאה בצפ:  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 218:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    הנהלה ארצית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      113:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1587: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00947:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                        "התנועה בחו:  שם התיק 

                                  1962-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  
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   284- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      113:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1590: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00948:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לס                                            'לוס אנג- צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 205:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    סמינר הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      113:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1591: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00949:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צפון אמריקה                                            - לס 'לוס אנג:  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 205:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הכשרות; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      113:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1592: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00950:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לס                                                          'לוס אנג:  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 205:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   285- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      114:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1593: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00951:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לס                                                          'לוס אנג:  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 205:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      114:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1594: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00952:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                  "ארה- לס 'לוס אנג:  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 205:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      114:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1595: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00953:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לס                                            'לוס אנג- ארצות הברית :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 205:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הקצבות; שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      114:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1596: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00954:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                                :  שם התיק 
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--------------------------------------------------------------------------------

                                  1961-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      114:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1597: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00955:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                                :  שם התיק 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הכשרות; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;        המכון למדריכי חוץ לארץ; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; שליחים;     אנטישמיות 

--------------------------------------------------------------------------------

      114:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1598: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00956:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                                :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      114:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1599: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00957:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                                :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  
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--------------------------------------------------------------------------------

;           שליחים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      114:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1600: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00958:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                                       - קנדה :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1601: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00959:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטריאול                                                           :  שם התיק 

                                  1965-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1602: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00960:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ויניפג                                                       - קנדה :  שם התיק 

                                  1968-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1605: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00961:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 
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   288- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ויניפג                                                       - קנדה :  שם התיק 

                                  1977-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 213:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; קנדה; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; קנדה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1606: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00962:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                         - ויניפג וסניפים אחרים :  שם התיק 

                                  1976-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 214:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1607: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00963:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                 - אליהו בר חמא :  שם התיק 

                                  1961-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   בר חמא אליהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1608: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00964:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אלישע בירנבוים                                                      :  שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 
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--------------------------------------------------------------------------------

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; קנדה; קנדה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                                 בירנבוים אלישע 

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1610: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00965:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                    - שמיר יונה :  שם התיק 

                                  1964-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      שמיר יונה 

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1611: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00967:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טורונטו                                              - עמיצור שלסקי :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   שלסקי עמיצור 

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1612: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00966:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטריאול                                             - בר אור יעקב :  שם התיק 

                                  1965-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  
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   290- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;           שליחים; קנדה; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; קנדה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                                    בר אור יעקב 

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1613: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00968:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טורונטו                  - ע אור חיים "ם לישיבת ב"שליח ר- כהנא מנחם :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                                         שליח[    כהנא בנימין  

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1614: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00969:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שונות                                                 - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   כספים; שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1615: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00970:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שונות                                                 - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1616: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00971:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   291- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנה קיץ בארץ                                                       :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    ב"ארה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1617: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00972:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                   ב"מחנה קיץ בארץ מארה(ך בארץ "מחה:  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    שליחים; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1618: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00973:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב בארץ                                                   "ך מארה"מחה:  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1619: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00974:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                                          - עניני שליחות :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   292- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1621: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00975:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חינוך                                                    - ניו יורק :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

'                                                  ד201:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       תוכנית יג; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                             המכון למדריכי חוץ לארץ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1622: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00976:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חינוך                                                    - ניו יורק :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

'                                                  ד201:           סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;           שליחים; תוכנית יג; הכשרות]; בארץ- לבתי ספר מקנדה [    תוכנית ויניפג  

--------------------------------------------------------------------------------

      115:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1623: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00977:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צפון אמריקה                                       - הכשרות וגרעינים :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

'                                                  ה201:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   293- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; גרעינים; הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      116:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1625: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00978:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ויזות                                                               :  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 430:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      116:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1626: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00979:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחות                                                   - ניו יורק :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      116:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1627: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00980:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא ישראל                                                     :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 432:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            הנהלה ארצית- בני עקיבא ; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      116:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1628: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00981:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת חשבונות                                         - ארצות הברית :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   294- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1976-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 470:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       כספים;     הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      116:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1630: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00982:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שיקגו                                                               :  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 208:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         התנדבות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      116:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1631: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00983:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שיקגו                                                 - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 208:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; התנדבות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      116:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1632: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00984:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שיקגו                                                 - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 208:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   295- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                חוזרים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      117:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1633: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00985:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                                                 - שיקגו :  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 208:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   חוזרים; הכשרות; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      117:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1634: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00986:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                                                 - שיקגו :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 208:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      117:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1635: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00987:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                                                 - שיקגו :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 208:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   296- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      117:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1636: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00988:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צפון אמריקה                                               - טורונטו :  שם התיק 

                                  1968-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;  סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      117:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1637: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00989:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טורונטו                                                             :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      117:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1639: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00990:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צפון אמריקה                                               - טורונטו :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            קנדה; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      117:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1640: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00991:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                      - טורונטו :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   297- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; עליה; אנטישמיות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         שליחים;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      117:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1641: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00992:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                      - טורונטו :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 211:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   הכשרות; שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      118:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1642: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00993:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טורונטו                                                             :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 211:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הכשרות; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

;                                                    מושבות חורף-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      118:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1643: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00994:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טורונטו                                                             :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 211:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   298- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הכשרות; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      118:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1644: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00995:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                      - טורונטו :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 211:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; גרעינים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                              קנדה-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      118:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1645: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00996:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                      - טורונטו :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 211:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; קליטת עליה; עליה; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            קנדה- המזרחי ; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      118:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1646: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00997:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                    - טורונטו - ישיבת בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1977-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 213:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   299- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                     ל"    ישיבות בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      118:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1648: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00998:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניו זילנד                                                           :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; ניו זילנד; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      118:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1649: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00999:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניו זילנד                                                           :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ניו זילנד; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      118:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1650: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01000:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניו זילנד                                                           :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ניו זילנד; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      119:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1651: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מלבורן                                                   - אוסטרליה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   300- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             שליחים;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      119:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1652: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מלבורן                                                   - אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      119:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1653: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מלבורן                                                   - אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 271:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; אוסטרליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      119:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1654: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מלבורן                                                   - אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 271:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   301- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   הכשרות; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      כספים; שליחים;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      119:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1655: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מלבורן                                                   - אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 271:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     הקצבות; המכון למדריכי חוץ לארץ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      119:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1656: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סידני                                                    - אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אוסטרליה; הקצבות; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     שליחים; המכון למדריכי חוץ לארץ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      119:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1657: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סידני                                                    - אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1975-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      119:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1659: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01008:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   302- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סידני                                                    - אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 272:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      הכשרות; שליחים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      135:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה1715: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01157:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קופנהגן                                               - יואל אייזנר :  שם התיק 

                                  1964-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אייזנר יואל; דנמרק- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה1794: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                            חוזרים:  [שם התיק 

                                  1960-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         חוזרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      146:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2086: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01257:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אפריקה                       - ליאון גלזר שליח מרכזי יוהנסבורג :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   303- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; דרום אפריקה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         גלזר ליאון;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      120:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2806: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מלבורן                                                   - אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      120:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2808: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מלבורן                                                   - אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 271:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     עליה; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      120:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2809: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אוסטרליה                                                            :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 271:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   304- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      120:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2811: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מלבורן                                                   - אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 271:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                    גרעינים; המכון למדריכי חוץ לארץ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      120:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2816: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מלבורן                                                   - אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 271:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; אוסטרליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      120:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2818: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מלבורן                                                   - אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 271:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; אוסטרליה; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; אוסטרליה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                            גרעינים;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      120:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2820: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01015:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   305- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סידני                                                    - אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 272:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      120:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2821: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סידני                                                    - אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 272:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      120:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2823: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סידני                                                    - אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 272:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; אוסטרליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             המכון למדריכי חוץ לארץ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      121:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2846: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אוסטרליה                                               - גדעון קלהר :  שם התיק 

                                  1967-           עד1963-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   306- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     קלהר גדעון 

--------------------------------------------------------------------------------

      121:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2847: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ווילינגטון                                             - יהודה טמיר :  שם התיק 

                                  1969-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; ניו זילנד; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     טמיר יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      121:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2848: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סידני אוסטרליה                                           - משה ברון :  שם התיק 

                                  1969-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                       ברון משה 

--------------------------------------------------------------------------------

      121:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2849: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניו זילנד                                                           :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 281:              סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   307- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; ניו זילנד; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      121:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2850: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניו זילנד                                                           :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 281:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; ניו זילנד; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      121:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2851: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניו זילנד                                                           :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 281:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; ניו זילנד; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                             הקצבות;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      121:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2852: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות כללית                                                       :  שם התיק 

                                  1956-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   308- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      121:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2853: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות כללית                                                       :  שם התיק 

                                  1956-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      121:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2854: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות כללית                                                       :  שם התיק 

                                  1957-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   יריה'אלג- ל "בני עקיבא בחו; קרן קיימת לישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   יריה'    אלג 

--------------------------------------------------------------------------------

      121:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2855: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות כללית                                                       :  שם התיק 

                                  1957-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   עליה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      121:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2856: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות כללית                                                       :  שם התיק 

                                  1957-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   309- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      122:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2857: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות כללית                                                       :  שם התיק 

                                  1957-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               קרן קיימת לישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מכון להכשרת שליחים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      122:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2860: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות כללית                                                       :  שם התיק 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      122:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2861: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות כללית                                                       :  שם התיק 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      122:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2862: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   310- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות כללית                                                       :  שם התיק 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      122:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2863: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות כללית                                                       :  שם התיק 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      122:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2867: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות כללית                                                       :  שם התיק 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 המכון למדריכי חוץ לארץ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      122:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2868: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות כללית                                                       :  שם התיק 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   311- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       הקצבות; הכשרות; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      122:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2869: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות כללית                                                       :  שם התיק 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  קרן קיימת לישראל; השומר הצעיר; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       ברית ארגוני הנוער והחלוץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      123:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2870: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות כללית                                                       :  שם התיק 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         הקצבות; שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      123:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2871: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות כללית                                                       :  שם התיק 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;               תקציב; ארגון הוותיקים- הפועל המזרחי ;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      123:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2872: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות כללית                                                       :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   312- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1959-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          כספים; שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      123:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2873: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות כללית                                                       :  שם התיק 

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     קליטת עליה; שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      123:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2874: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קליטה ועליה                                                         :  שם התיק 

                                  1960-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                פרסומים; המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      123:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2878: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהגה העליונה                                        - אחוד הבונים :  שם התיק 

                                  1961-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   איחוד הבונים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   313- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      123:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2879: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ת וחשבונות                                    "דוחו- מזכירות עולמית :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  כספים]; מאזן[דין וחשבון כספי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      124:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2880: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הולנד                                                               :  שם התיק 

                                  1964-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                     בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      124:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2881: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הולנד                                                               :  שם התיק 

                                  1954-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      124:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2882: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הולנד                                                               :  שם התיק 

                                  1958-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   314- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                       מכון קיץ- בני עקיבא ; הולנד; הולנד- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      124:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2883: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הולנד                                                               :  שם התיק 

                                  1962-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   המכון למדריכי חוץ לארץ;     הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      124:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2884: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הולנד                                                               :  שם התיק 

                                  1961-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הולנד- ל "בני עקיבא בחו; הולנד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           הקצבות; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      124:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2885: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הולנד                                                               :  שם התיק 

                                  1965-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           המכון למדריכי חוץ לארץ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   315- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      124:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2888: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יריה                                                   'טוניסיה ואלג:  שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      תוניסיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                      שליחים; יריה'אלג; תוניסיה; יריה'אלג- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      124:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2889: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יריה                                                   'טוניסיה ואלג:  שם התיק 

                                  1959-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     יריה'אלג- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                       שליחים; תוניסיה; יריה'אלג; תוניסיה- ל "    בני עקיבא בחו 

;      הכשרות; בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ; הקצבות; סמינר תורני-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      125:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2890: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איטליה                                                      - מילנו :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 103:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  גרעין אריאל; איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      125:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2891: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                             - לונדון - אנגליה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   316- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

השליח יששכר ברמן                                                     

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         ברמן יששכר; שליח מרכזי-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      135:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2892: מספר פריט 

                                  )      01158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                            "קליבלנד ארה- יוסף לוי :  שם התיק 

                                  1966-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      לוי יוסף; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      125:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2895: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית                                                - לונדון :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 109:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      125:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2896: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                                     - לונדון :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 110:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   317- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      125:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2898: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלגיה                                                    - אנטוורפן :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 120:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; שליחים; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      125:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2899: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ט                                                               "אמל:  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 250:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; אמריקה הלטינית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                       ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; אורוגוואי- ל "    בני עקיבא בחו 

;           הכשרות; פנמה; ברזיל; אורוגוואי; ארגנטינה; פנמה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                         ונצואלה; ונצואלה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      125:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2900: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר קונטיננטלי                                                    :  שם התיק 

                                  1983-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 251:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   318- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         סמינריונים- בני עקיבא ; אמריקה הלטינית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      126:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2901: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                               - בואנוס איירס :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 253:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      126:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2905: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נרו                                                        'ריו דה ז:  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 256:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; הכשרות; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      125:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2906: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בואנוס איירס                                                        :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 252:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         קבוצת תפוז;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      126:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2907: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   319- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קליבלנד                                                             :  שם התיק 

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 219:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        שליחים; הכשרות; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      126:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2908: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנה                                                    - ווילד רוז :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 221:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      126:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2913: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מיאמי ביץ                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 222:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      126:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2914: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בוסטון                                                              :  שם התיק 

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   320- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 224:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      126:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2915: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   הלשכה באירופה :  [ שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      127:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2916: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   הלשכה באירופה :  [ שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 הכשרות; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      127:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2917: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   כ הלשכה באירופה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   321- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      127:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2918: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גליל ניו יורק                                     ,בני עקיבא- ב "ארה:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;  סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      127:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2919: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

-                                                         קנדל יצחק :  שם התיק 

איטליה                                                      - מילנו  

                                  1975-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      קנדל יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      127:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2920: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנטוורפן                                                 - רנד שמחה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; רנד שמחה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          בלגיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      127:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2921: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   322- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

להמן גדעון                                                          :  שם התיק 

אנגליה                                                    - סטר 'מנצ 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; להמן גדעון; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        בריטניה 

--------------------------------------------------------------------------------

      127:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2922: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מיכאל נעמן                                                          :  שם התיק 

אוסטרליה                                                   - מלבורן  

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     נעמן מיכאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      127:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2923: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אישי                                                      - כץ יונה :  שם התיק 

]                                                       צפון אמריקה[ 

                                  1976-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; כץ יונה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      128:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2924: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שולדינר יוסי                                                        :  שם התיק 

שוויץ                                                       - ציריך  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   323- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שליחים 

;                                                                   שולדינר יוסף 

--------------------------------------------------------------------------------

      128:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2925: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רודניק אריה                                                         :  שם התיק 

אנגליה                                                               

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    רודניק אריה 

--------------------------------------------------------------------------------

      128:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2926: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רוזנברג שאול                                                        :  שם התיק 

סקוטלנד                                                     - גלזגו  

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   רוזנברג שאול 

--------------------------------------------------------------------------------

      128:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2927: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אישי                                         - מלכה ויהודה בן רובין :  שם התיק 

מכסיקו                                                     - מכסיקו  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   324- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1974-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         בן רובין יהודה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           מכסיקו; מכסיקו- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      128:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2928: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רפי נאמן                                                            :  שם התיק 

ב                                                    "ארה- ניו יורק  

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; נאמן רפי; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    ארצות הברית 

--------------------------------------------------------------------------------

      128:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2929: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שלום מיכוביץ                                                        :  שם התיק 

איטליה                                                      - מילנו  

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מיכוביץ חיים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שליחים 

;                                                                         איטליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      128:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2930: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לוינגר יעקב                                                         :  שם התיק 

ב                                                    "ארה- ניו יורק  

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   325- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   לוינגר יעקב; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    ארצות הברית 

--------------------------------------------------------------------------------

      128:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2935: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אישי                                                    - משה מישור :  שם התיק 

מכסיקו                                                     - מכסיקו  

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    מישור משה; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      128:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2936: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרידמן שמואל                                                        :  שם התיק 

ברזיל                                                   - סאן פאולו  

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרידמן שמואל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          ברזיל 

--------------------------------------------------------------------------------

      128:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2937: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גד מאיר                                                             :  שם התיק 

ב                                                       "ארה- שיקגו  

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   326- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מאיר גד; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      129:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2938: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרייזלר משה                                                         :  שם התיק 

ארגנטינה                                             - בואנוס איירס  

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שליחים 

;                                                                    פרייזלר משה 

--------------------------------------------------------------------------------

      129:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2939: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שמואל וצלינה אגסי                                                   :  שם התיק 

קנדה                                                    - מונטריאול  

                                  1975-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     אגסי שמואל 

--------------------------------------------------------------------------------

      129:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2940: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ד                                                   "ציפי ושמואל ברח:  שם התיק 

ב                                                        "דטרויט ארה 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   327- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ד שמואל"ברח; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      129:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2942: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יודי ויצחק אסקוף                                                    :  שם התיק 

ב                                                    "ארה- פילדלפיה  

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    אסקוף יצחק; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      129:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2943: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שמחה לופסקי                                                         :  שם התיק 

ב וקנדה                                                         "ארה 

                                  1974-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   לופסקי שמחה; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      129:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2945: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אסתר ויעקב אליאב                                                    :  שם התיק 

ב                                               "ארה- גליל ניו יורק  

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    אליאב יעקב; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שליחים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   328- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      129:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2946: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יורם לוי                                                            :  שם התיק 

מונטריאול קנדה                                                       

                                  1971-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       לוי יורם; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      130:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2948: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שלמה ליפשיץ                                                         :  שם התיק 

אנגליה                                                               

                                  1967-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ליפשיץ שלמה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      130:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2950: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אברהם נוריאל                                                        :  שם התיק 

שיקגו                                                                

                                  1967-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   נוריאל אברהם 

--------------------------------------------------------------------------------

      130:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2953: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   329- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אברהם נביאי                                                         :  שם התיק 

לונדון                                                               

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; נביאי אברהם; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      130:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2954: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משה נאמן                                                            :  שם התיק 

קנדה                                                                 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       נאמן משה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      130:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2956: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                               שביט(בני סטורולוביץ :  שם התיק 

אנגליה                                                       - לידס  

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   שביט בני;     סטורולוביץ בני 

--------------------------------------------------------------------------------

      130:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2957: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צבי סטניסלבסקי                                                      :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   330- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הודו                                                       - בומביי  

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; סטניסלבסקי צבי; הודו- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      130:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2959: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוניץ ירחמיאל                                                       :  שם התיק 

ב                                                  "ארה- לס 'לוס אנג 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; מוניץ ירחמיאל; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      130:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2961: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רחמים מלמד כהן                                                      :  שם התיק 

הודו                                                                 

                                  1967-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; מלמד כהן רחמים; הודו- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      130:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2963: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

י ורבקה                                                   'גרנות ארצ:  שם התיק 

גלזגו סקוטלנד                                                        

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   331- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; י'גורני ארצ; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                י'    גרנות ארצ 

--------------------------------------------------------------------------------

      130:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2964: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ורטהימר חיים                                                        :  שם התיק 

אנגליה                                                    - אילפורד  

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   ורטהימר חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      130:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2965: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לרמן פיליפ ואילנה                                                   :  שם התיק 

ב                                                        "ארה- דנבר  

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    לרמן פיליפ; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      130:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2966: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קוניק אהרון ובתיה                                                   :  שם התיק 

אורוגוואי                                                            

                                  1973-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   332- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                     אורוגוואי;     קוניק אהרון 

--------------------------------------------------------------------------------

      130:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2967: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משה שרייבר                                                          :  שם התיק 

וושינגטון                                                   - ב "ארה 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    שרייבר משה; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2969: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סלונים צבי                                                          :  שם התיק 

אנגליה                                                    - סטר 'מנצ 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  סלונים צבי; שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2978: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יהושע גורא                                                          :  שם התיק 

ב                                      "ארה, קליפורניה - לס 'לוס אנג 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   333- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;    גורא יהושע; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2979: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אלחנן וורדי                                                         :  שם התיק 

בלגיה                                                       - בריסל  

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   וורדי אלחנן; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2980: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרנקל אבי                                                           :  שם התיק 

אנגליה                                                     - לונדון  

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   פרנקל אבי; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2981: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מאיר חיים וחיה                                                      :  שם התיק 

איטליה                                                       - רומא  

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       איטליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; איטליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      מאיר חיים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   334- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2982: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

.                          י פריז צרפת"ע,סמינר תורני אירופאי אביבים :  שם התיק 

חגי שפר                            - שליח אחראי , קיץ - ח "מחזור תשל 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שפר חגי; סמינר תורני- בני עקיבא ; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2983: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דוד גרודצסקי                                                        :  שם התיק 

פינלנד                                                      , טורקו  

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; גרודצסקי דוד; פינלנד- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2984: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

זהב                                                         -שלמה הר:  שם התיק 

שבדיה                                                                

                                  1970-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הר זהב שלמה; שוודיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2985: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   335- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

שלמה דברת                                                           :  שם התיק 

אורוגוואי                                               - מונטבידאו  

                                  1970-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; דברת שלמה; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      אורוגוואי 

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2988: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אליהו גרטלר                                                         :  שם התיק 

אדום                                                       - יר 'אלג 

                                  1969-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   יריה'אלג; יריה'אלג- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    גרטלר אליהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2991: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01115:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אריה גלזר                                                           :  שם התיק 

פורט אליזבת                                                          

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      גלזר אריה 

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2992: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שמואל גור                                                           :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   336- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מונטריאול                                                            

                                  1968-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      גור שמואל; שליחים; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      131:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2993: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01117:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כהן דני                                                             :  שם התיק 

שבדיה                                                    , שטוקהולם  

                                  1973-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כהן דניאל; שליחים; שוודיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2994: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01118:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אהרון כהן                                                           :  שם התיק 

אנטוורפן בלגיה                                                       

                                  1970-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כהן אהרן; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2995: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01119:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אריה כהן                                                            :  שם התיק 

דרום אפריקה                                              - קייפטאון  

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   337- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                                            שליח[    כהן אריה  

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2996: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01120:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יצחק כהן                                                            :  שם התיק 

צרפת                                                         - פריז  

                                  1970-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                                            שליח[    כהן יצחק  

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2997: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01121:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יעקב כהן                                                            :  שם התיק 

ארגנטינה                                             - בואנוס איירס  

                                  1971-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                                            שליח[    כהן יעקב  

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2998: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מיכאל כץ                                                            :  שם התיק 

ב                                                       "ארה- מיאמי  

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   338- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כץ מיכאל; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה2999: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יחזקאל טלר                                                          :  שם התיק 

ב                                                     "ארה- קליבלנד  

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    טלר יחזקאל; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3000: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מיכה ינון                                                           :  שם התיק 

לס                                                          'לוס אנג 

                                  1968-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ינון מיכה; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3001: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צבי יהלום                                                           :  שם התיק 

ניו זילנד                                                            

                                  1969-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   339- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; יהלום צבי; שליחים; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3002: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יצחק טבת                                                            :  שם התיק 

סטר                                                    'מנצ- אנגליה  

                                  1967-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    טבת יצחק; שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3003: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התורנית                                    ' אפרים יצחקי בשליחות המח:  שם התיק 

נירו                                                       'ריו דה ז 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                           .     

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3004: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אברהם לנדשטיין                                                      :  שם התיק 

                                  1976-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   340- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;               שליחים; שוודיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                 לנדשטיין אברהם 

--------------------------------------------------------------------------------

      132:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3005: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אדיר זיק                                                            :  שם התיק 

לס                                                          'לוס אנג 

                                  1968-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      זיק אדיר; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3006: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חברות וסוכני נסיעות                                                 :  שם התיק 

מ                                               "חברת אינטרנציונל בע 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   כרטיסי נסיעה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3007: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקת הנוער והחלוץ                                                  :  שם התיק 

מחליפו שמשון זאבי                                , ל ראובן אגמון"מנכ 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 403:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   341- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;           מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3008: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת ההכשרות                                                        :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 440:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                ועדת הכשרות- בני עקיבא ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3009: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת הדרכה                                                          :  שם התיק 

                                  1977-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 440:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         ועדת הדרכה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3011: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01134:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי                                       :  שם התיק 

                                  1977-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 442:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   342- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                  איגוד המושבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3012: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

י המזכירות העולמית                                    "ועדת ביקורת ע:  שם התיק 

כהן                 .נ'הח,וינברגר.ש'הח,בראל.ד י"עו,פליקס.הרב י:חברים 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 448:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ועדת ביקורת- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3013: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרטיכלים מזכירות פעילה                                              :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 452:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             הכשרות; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3014: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איגוד המושבים                                                       :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 455:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   343- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                  איגוד המושבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3015: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01138:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קירוב לבבות                    -הלשכה לשירותים רוחניים לקהילות בגולה:  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 456:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הלשכה לשרותים רוחניים בקהילות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3016: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הלשכה לשירותים רוחניים לקהילות בגולה                                :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 456:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הלשכה לשרותים רוחניים בקהילות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3017: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01140:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אלון מורה                                         - מדרשת ארץ ישראל :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 459:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                מדרשת אלון מורה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   344- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      133:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3018: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01141:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אכסניה נוער וישיבה                            ,מרכז חיספית רמת הגולן:  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 460:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  אגודה שיתופית חקלאית- חיספית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      134:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3022: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01142:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 461:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      134:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3024: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01143:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                      "חוגי העולים של בני עקיבא בחו:  שם התיק 

רשימות עולים וכתובותיהם                                              

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 462:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חוגי עולים; קליטת עליה; עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   345- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      134:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3025: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01144:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת חשבונות                                                       :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 471:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           כספים; הנהלת חשבונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      134:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3026: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת חשבונות                                                       :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 471:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           כספים; הנהלת חשבונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      134:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3028: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                      כספים- הנהלה ארצית ניו יורק :  [שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; כספים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      134:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3029: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                                 - צרפתי מאיר :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   346- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1963-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; צרפתי מאיר; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      134:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3030: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                                  - צינקין דב :  שם התיק 

                                  1962-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   צינקין דב; שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      134:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3033: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הולנד                                                    - פישר משה :  שם התיק 

                                  1965-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פישר משה; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      134:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3034: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01150:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרנקל דוד                                                           :  שם התיק 

                                  1964-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   347- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; פרנקל דוד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      134:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3035: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01151:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניו יורק                                              - פרלמן מיכאל :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   פרלמן מיכאל; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      134:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3036: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01152:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                  "ארה- חיות מרדכי :  שם התיק 

                                  1965-           עד1962-         תאריך התיק מ 

:                .                                                 סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    חיות מרדכי; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      134:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3037: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01153:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת                                                    - טרופר מנו :  שם התיק 

                                  1964-           עד1960-         תאריך התיק מ 

:                .                                                 סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   348- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      צרפת- ל "בני עקיבא בחו; טרופר מנו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      134:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3038: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01154:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                     "ארה- צבי זקס :  שם התיק 

                                  1964-           עד1961-         תאריך התיק מ 

:                .                                                 סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     זקס צבי; שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      135:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3039: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריס צרפת                                                - יעקב רנד :  שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

:                .                                                 סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

.                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       רנד יעקב; שליחים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      135:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3046: מספר פריט 

                                  )      01160:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אוסטרליה                                                - רזניק משה :  שם התיק 

                                  1964-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  רזניק משה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   349- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      135:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3047: מספר פריט 

                                  )      01161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איטליה                                                - רוטשילד דוד :  שם התיק 

                                  1964-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    רוטשילד דוד 

--------------------------------------------------------------------------------

      135:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3048: מספר פריט 

                                  )      01162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו                                               - רוזנברג יצחק :  שם התיק 

                                  1966-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; רוזנברג יצחק; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      135:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3050: מספר פריט 

                                  )      01163:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                    מזרחי הצעיר(ניו יורק - קרא צבי :  שם התיק 

                                  1966-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       קרא צבי; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      135:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3051: מספר פריט 

                                  )      01164:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                "ארה- קליין ירמיהו :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   350- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1964-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  קליין ירמיהו; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      135:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3052: מספר פריט 

                                  )      01165:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגנטינה                                                - וולוך משה :  שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  וולוך משה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      135:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3053: מספר פריט 

                                  )      01166:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגנטינה                                               - ידידיה כהן :  שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; כהן ידידיה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      135:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3056: מספר פריט 

                                  )      01167:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 600:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   351- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                      קבוץ[ב "עין הנצי; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                            עליה]; מושב שיתופי[    משואות יצחק  

--------------------------------------------------------------------------------

      136:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3057: מספר פריט 

                                  )      01168:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת הכשרות                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 562:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ועדת הכשרות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      136:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3058: מספר פריט 

                                  )      01172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בן יקיר                                            - אולפנית לעברית :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 601:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           אולפני לימוד; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      136:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3059: מספר פריט 

                                  )      01170:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא בישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 555:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                התיישבות- בני עקיבא בארץ ישראל ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                          הכשרות; מועצות ארציות-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      136:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3061: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   352- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  )      01171:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבת הקבוץ הדתי                                                    :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 544:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הכשרות; ישיבת הקבוץ הדתי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      136:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3067: מספר פריט 

                                  )      01169:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכללת אורות                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 557:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    הכשרות; מכללה לבנות- אורות ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      136:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3068: מספר פריט 

                                  )      01173:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                   "ארה- סאן דייגו :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 215:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    ב"ארה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      136:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3069: מספר פריט 

                                  )      01174:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                   "ארה- מיאמי ביץ :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 222:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   353- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      136:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3070: מספר פריט 

                                  )      01175:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                    "ארה- פילדלפיה :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 226:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      136:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3074: מספר פריט 

                                  )      01176:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אטלנטה וסניפים אחרים                                                :  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 233:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      136:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3080: מספר פריט 

                                  )      01177:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                     "ארה- בלטימור :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 214:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   354- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      136:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3082: מספר פריט 

                                  )      01178:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת יבנה                                                          :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  א639:           סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   יבנה; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      137:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3094: מספר פריט 

                                  )      01179:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת יבנה                                                          :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב639:           סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; יבנה; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      137:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3097: מספר פריט 

                                  )      01180:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת לביא                                                          :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

'                                                  א635:           סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            קבוץ[לביא ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   355- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      137:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3100: מספר פריט 

                                  )      01181:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת עין הנציב                                                     :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                 ב' -  א631:      סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      קבוץ[ב "עין הנצי; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סמינר שליחים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      137:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3103: מספר פריט 

                                  )      01182:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                  "ארה- לס 'לוס אנג:  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 215:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;  סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      137:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3105: מספר פריט 

                                  )      01183:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ירושלים                                        , מרכז עולמי - מזרחי :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 666:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          המרכז העולמי- המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                         פרסום[    מסילות למעשה הציונות הדתית  

--------------------------------------------------------------------------------

      137:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3106: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   356- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  )      01184:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ה בראון                           'מורל,ראש מחלקת הנוער והחלוץ מרדכי:  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 400:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    בראון מרדכי 

--------------------------------------------------------------------------------

      137:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3109: מספר פריט 

                                  )      01185:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                     עניני כספים והסכמים( מחלקת הנוער  - האגף הדתי :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 401:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          האגף הדתי- מחלקת הנוער והחלוץ ; תקציב; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      137:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3113: מספר פריט 

                                  )      01186:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בואנוס איירס                                    - ט "לשכה אזורית אמל:  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 220:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ק                         'מחליפו יעקב ז, שליח מרכזי ניסים סוויד :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;       קבוצת תפוז; הכשרות; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; לשכה אזורית-     בני עקיבא  

;            אורוגוואי; ברזיל; ארגנטינה; שליחים; אורוגוואי- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                                 אמריקה הלטינית 

--------------------------------------------------------------------------------

      137:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3116: מספר פריט 

                                  )      01187:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   357- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ארגנטינה                                                            :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 221:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הכשרות; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         בוגרים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      138:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3120: מספר פריט 

                                  )      01188:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                                   - ארגנטינה :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;       לשכה אזורית- בני עקיבא ; קבוצת תפוז; כספים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      138:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3121: מספר פריט 

                                  )      01189:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                        ההסתדרות הציונית העולמית- הסוכנות היהודית :  [שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 406:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הקצבות; ההסתדרות הציונית העולמית; עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                        כט-הקונגרס הציוני ה; ה-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

];                                           לעליה מצפון אמריקה[    גרעין מורשה  

--------------------------------------------------------------------------------

      138:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3122: מספר פריט 

                                  )      01190:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בואנוס איירס                                     - נציגות האגף הדתי :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 221:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   358- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; האגף הדתי- מחלקת הנוער והחלוץ ; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                       ארגנטינה 

--------------------------------------------------------------------------------

      138:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3123: מספר פריט 

                                  )      01191:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אמריקה                                                  - תפוז :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 223:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             אמריקה הלטינית; הכשרות; קבוצת תפוז; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      138:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3125: מספר פריט 

                                  )      01192:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ברזיל                                             - הוריזונטה - בלו :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 243:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      138:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3127: מספר פריט 

     )      5791:              מספר כרכים01193:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סידני                                                    - אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 272:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   359- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                     מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      138:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3130: מספר פריט 

     )      6791:              מספר כרכים01194:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סידני                                                    - אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 272:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      138:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3131: מספר פריט 

                                  )      01195:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כפר עציון                                      - ח "הכשרה דרומית תשל:  שם התיק 

ה ביצרמן                                     'רחל,מאיר יהושע:מדריכים 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

'                                                  ח426:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שאלונים- הכשרות ]; קבוץ[כפר עציון ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      139:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3133: מספר פריט 

                                  )      01196:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חיים רביבי                         - מנהל ,קרית מוריה- מכון לשליחים :  שם התיק 

מיכאל ריינר                                                - מחליפו  

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 409:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; מכון להכשרת שליחים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   360- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      139:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3134: מספר פריט 

                                  )      01197:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח מרכזי                                             - לס 'לוס אנג:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 215:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;    מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; שליח מרכזי-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      139:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3136: מספר פריט 

                                  )      01198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שיקגו                                                               :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 220:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      139:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3137: מספר פריט 

                                  )      01199:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא בישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 555:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   פרוטוקולים; בני עקיבא בישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                        מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מועצות ארציות-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      139:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3138: מספר פריט 

                                  )      01200:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   361- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                     לימודים- בנות , הכשרה צפונית :  [שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 607:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    מכללה לבנות- אורות ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      139:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3141: מספר פריט 

                                  )      01201:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית אתגר                                                         :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 611:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       התנדבות במוסדות שונים בארץ[תוכנית אתגר ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      139:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3142: מספר פריט 

                                  )      01202:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                    אישורים[בודדים :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 688:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      139:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3144: מספר פריט 

                                  )      01203:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר רעיוני                                                        :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 610:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   362- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הכשרות; סמינריונים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                                          קבוץ[ב "    עין הנצי 

--------------------------------------------------------------------------------

      140:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3151: מספר פריט 

                                  )      01204:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                                              - סמינר ירושלים :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

'                                                  א610:           סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    יום ירושלים; סמינריונים- בני עקיבא ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      140:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3152: מספר פריט 

                                  )      01205:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                                  - לס 'לוס אנג:  שם התיק 

                                  1988-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 215:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;           מפעלי התנועה- בני עקיבא ; שליחים; הכשרות; שליח מרכזי-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      140:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3153: מספר פריט 

                                  )      01206:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

 המינים                                                            4:  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 773:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    הנהלת חשבונות; ארבעת המינים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   363- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      140:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3154: מספר פריט 

                                  )      01207:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות פעילה                                                       :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 681:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; מועצות עולמיות- בני עקיבא ; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      140:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3155: מספר פריט 

                                  )      01208:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הזמנות וחשבונות                                             - טללים :  שם התיק 

                                  1990-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 633:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      140:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3156: מספר פריט 

                                  )      01209:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  צרפת- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1984-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 133:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   שליחים; הכשרות; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      141:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3157: מספר פריט 

                                  )      01210:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  צרפת- בני עקיבא :  [שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   364- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 133:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הכשרות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              תקציב;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      141:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3158: מספר פריט 

                                  )      01211:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אישורים כללים                                              - בודדים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 688:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      141:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3159: מספר פריט 

                                  )      01212:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                איטליה- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 135:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הקצבות; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         שליח מרכזי- בני עקיבא ;     כנס שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      141:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3160: מספר פריט 

                                  )      01213:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אמסטרדם                                                             :  שם התיק 

                                  1986-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 124:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   365- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; הכשרות; הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      141:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3161: מספר פריט 

                                  )      01214:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                                "צה:  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 512:              סימול מקורי 

                                                         2116: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   מתנדבי חוץ לארץ- ל "מח; ל"צה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      141:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3162: מספר פריט 

                                  )      01215:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הדפסות                                                              :  שם התיק 

                                  1986-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 722:              סימול מקורי 

                                                         2116: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   ארבעת המינים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      142:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3163: מספר פריט 

                                  )      01216:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עניני שליחות ותנאים                                                 :  שם התיק 

                                  1984-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 403:              סימול מקורי 

                                                         2114: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מכון להכשרת שליחים- בני עקיבא ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   366- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      142:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3164: מספר פריט 

                                  )      01217:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גזברות הנוער והחלוץ                                                 :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 417:              סימול מקורי 

                                                         2114: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                               תקציב;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      142:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3165: מספר פריט 

                                  )      01218:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מנהל                                                      - אגף דתי :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 425:              סימול מקורי 

                                                         2114: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       ההסתדרות הציונית העולמית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             האגף הדתי-     מחלקת הנוער והחלוץ  

--------------------------------------------------------------------------------

      142:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3166: מספר פריט 

                                  )      01219:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אוסטרליה                                                            :  שם התיק 

                                  1985-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 267:              סימול מקורי 

                                                         2115: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; אוסטרליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                     הקצבות; כספים;     התנדבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      142:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3170: מספר פריט 

                                  )      01220:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   367- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מרכזי                                                  - לס 'לוס אנג:  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 215:              סימול מקורי 

                                                         2115: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   מפעלי התנועה- בני עקיבא ; שליחים; שליח מרכזי-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      142:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3171: מספר פריט 

                                  )      01221:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                          ארגנטינה:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 252:              סימול מקורי 

                                                         2115: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   הכשרות; עליה;     קבוצת תפוז 

--------------------------------------------------------------------------------

      142:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3172: מספר פריט 

                                  )      01222:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו                                                              :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 265:              סימול מקורי 

                                                         2115: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; הכשרות; ארבעת המינים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         מכסיקו 

--------------------------------------------------------------------------------

      142:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3185: מספר פריט 

                                  )      01223:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                התוכנית המשותפת לחינוך יהודי בגולה:  [שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 439:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   368- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2114: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הקרן המשותפת לחינוך יהודי בגולה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    הכשרות; משרד החינוך והתרבות;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      143:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3186: מספר פריט 

                                  )      01224:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בראון                                                 - מחלקת הנוער :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 400:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           הכשרות]; ל"להעמקת הקשר עם נוער בחו[    תוכנית אמריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      143:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3187: מספר פריט 

                                  )      01225:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

האגף הדתי                                             - מחלקת הנוער :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 401:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 האגף הדתי- מחלקת הנוער והחלוץ ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                     סמינריונים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      143:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3188: מספר פריט 

                                  )      01226:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים                                                 - מחלקת הנוער :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 402:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   369- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;             שליחים; תקציב- מחלקת הנוער והחלוץ ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      143:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3189: מספר פריט 

                                  )      01227:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אמריקה                                                  - תפוז :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 436:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     קבוצת תפוז; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      143:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3206: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01228:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקות שונות בסוכנות היהודית                                        :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 406:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הסוכנות היהודית לארץ ישראל; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      135:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3207: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר אנגליה                                         'מנצ- וסטמן יצחק :  שם התיק 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     וסטמן יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      143:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3209: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   370- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01229:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שונות                                                 - מחלקת הנוער :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 403:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      הקצבות;     המכון לשליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      143:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3210: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01230:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                                    - סטר 'מנצ:  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 115:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      143:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3211: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01231:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית                                                 - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 206:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הכשרות; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      143:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3212: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01232:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                "חו- חוזרים כלליים :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   371- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 710:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           ארבעת המינים; חוזרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      143:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3214: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01233:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוגי עולים דרום אמריקה                                              :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 711:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אמריקה הלטינית; קליטת עליה; עליה; חוגי עולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      144:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3215: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01234:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוספקטים                                                           :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 714:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        פרסומים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      144:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3216: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01235:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המוסד להכשרת מנהיגים רוחניים                                        :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 719:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   372- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                     המרכז לחינוך יהודי בתפוצות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      144:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3218: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01236:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                 מדרשת תורה ועבודה:  [שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 439:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              מדרשת תורה ועבודה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      144:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3219: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01237:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ראש המחלקה                                            - מחלקת העליה :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 440:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                     סמינריונים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      144:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3220: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01238:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

')                                                  רכב וכו(ביטוחים :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 693:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        ביטוחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      144:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3221: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01239:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   373- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרן לעזרה הדדית                                                     :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 708:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    פרסומים]; לשליחי בני עקיבא[קרן לעזרה הדדית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      144:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3222: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01240:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                                  - מפעלי קיץ :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 433:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בית רימון; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      144:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3223: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01241:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                   "ארה- מפעלי קיץ :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 434:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                          סמינר הדרכה- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      144:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3224: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01242:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קבוצות דרום אפריקה ואוסטרליה                                        :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 435:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   374- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;        סמינר הדרכה- בני עקיבא ; דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                   אמריקה הלטינית; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      144:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3225: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01243:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                           ופנמה(דרום אמריקה- תפוז :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 436:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     קבוצת תפוז; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                       אמריקה הלטינית; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      144:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3226: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01244:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פנמה                                                         - תפוז :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 436:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       פנמה; פנמה- ל "בני עקיבא בחו; קבוצת תפוז; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      144:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3227: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01245:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ברזיל                                                        - תפוז :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 436:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   375- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              ברזיל; קבוצת תפוז; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      144:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3228: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01246:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בית אל                                                       - תפוז :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 436:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           ארגנטינה; קבוצת תפוז; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      145:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3229: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01247:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כללי                                                         - תפוז :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 436:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     קבוצת תפוז; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      145:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3230: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01248:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תפוז                                                                :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 436:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   376- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                                     קבוצת תפוז 

--------------------------------------------------------------------------------

      145:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3231: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01249:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחים                                     , ל "מנויים בחו" - הצופה:  "שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 675:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       שליחים; עתון יומי- הצפה ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      145:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3232: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01250:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות פעילה                                                       :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 681:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            פרוטוקולים; התנדבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      145:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3233: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01251:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות עולמית מורחבת                                               :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 682:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             הכשרות; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      145:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3234: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01252:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת חשבונות וכספים                                                :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   377- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1982-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 692:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הנהלת חשבונות; ארבעת המינים; כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      145:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3235: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01253:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סקוטלנד וסניפים אחרים                                       - גלזגו :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 116:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              סניפים- ל "בני עקיבא בחו; סקוטלנד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                  בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      145:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3236: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01254:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלגיה                                                    - אנטוורפן :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 120:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        התנדבות; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      145:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3237: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01255:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלגיה                                                        -בריסל :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 121:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   378- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           הקצבות; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      146:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3238: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01256:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 688:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; המכון למדריכי חוץ לארץ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      146:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3239: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01258:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אוקלנד ניו זילנד                                       - צבי שולחני :  שם התיק 

                                  1979-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ניו זילנד; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         שליחים;     שולחני צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      146:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3240: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01259:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                             , לונדון - שליח מרכזי - דני תמרי :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   379- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                                       תמרי דני 

--------------------------------------------------------------------------------

      146:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3241: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01260:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                       "ארה, לס 'לוס אנג-מנחם עמירם:  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     עמירם מנחם 

--------------------------------------------------------------------------------

      146:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3242: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01261:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אירלנד                                          , דבלין - יצחק שטרן :  שם התיק 

                                  1980-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; אירלנד; אירלנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      שטרן יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      146:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3243: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01262:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שבדיה                                          ,שטוקהולם- אגסי מוטי :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שוודיה; שוודיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      אגסי מוטי 

--------------------------------------------------------------------------------

      146:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3244: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   380- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01263:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                    "ארה- קליבלנד - גדליה גינזבורג :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                 גינזבורג גדליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      146:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3245: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01264:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת                                      , שטרסבורג - וסרטייל שלמה :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   וסרטייל שלמה 

--------------------------------------------------------------------------------

      146:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3246: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01265:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אפריקה                                , קייפטאון - יגאל זיגלמן :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                        זיגלמן יגאל;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      146:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3247: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01266:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת                                         - פריז ,סרסל- אשר רביב :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   381- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; רביב אשר; שליחים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      147:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3248: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01267:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                             "ארה,בוסטון- בני ברמה :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                       ברמה בני 

--------------------------------------------------------------------------------

      147:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3249: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01268:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                          "ארה, ניו יורק- רפי נאמן :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                       נאמן רפי 

--------------------------------------------------------------------------------

      147:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3250: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01269:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                        ,אילפורד- לנגפלד חיים :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   382- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    לנגפלד חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      147:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3251: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01270:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אוסטריה                                             , וינה - דב סבר :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 111:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; אוסטריה; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         סבר דב 

--------------------------------------------------------------------------------

      147:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3252: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01271:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

והשליח המרכזי דני תמרי                  ,אנגליה-ההנהלה הארצית לונדון:  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 131:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        גרעינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      147:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3258: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01272:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח מרכזי אנגליה                                          - לונדון :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 131:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   383- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;    גרעינים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;  שליחים; הכשרות; מתנדבי חוץ לארץ- ל "מח; כנס בוגרים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      147:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3259: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01273:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

זאב מלר                                               - ציריך שוויץ :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 181:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; הכשרות; שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      147:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3260: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01274:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטריי                                       - בזל - שוויץ הצרפתית :  שם התיק 

                                  1978-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 182:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                  התנדבות; שליחים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      147:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3261: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01275:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                                    - סטר 'מנצ:  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 132:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    גרעינים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   384- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      147:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3262: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01276:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שבדיה                                                    - שטוקהולם :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 191:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; שוודיה; שוודיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      147:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3265: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01277:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

העיר העתיקה                                         - מעון סטודנטים :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב413:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מעונות סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      148:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3266: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01278:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפקד ציוני                                                          :  שם התיק 

                                  1976-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 416:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   המפקד הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      148:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3268: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01279:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   385- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

סמינר שליחים ומפעלים תשלז                                           :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 420:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       סמינר שליחים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      148:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3269: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01280:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ח לאבלות                                          "ברכות לחתונות וחו:  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 426:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

בתיק איחולים שונים ומכתבי תנחומים                                :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      148:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3272: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01281:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקת הנוער                                - הסכמים בענין האגף הדתי :  שם התיק 

                                  1977-           עד1973-         תאריך התיק מ 

'                                                  א401:           סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  תקציב; שליחים; האגף הדתי- מחלקת הנוער והחלוץ ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      148:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3274: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01282:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכון קיץ וחורף ומחנות קיץ                                           :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 405:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   386- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    מכון חורף- בני עקיבא ; מכון קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 קבוצת תפוז; סמינר הדרכה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      148:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3277: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01283:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

'                          הפנים וכו,הדתות,משרד החינוך- משרדי ממשלה :  שם התיק 

                                  1979-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 411:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  תקציב; ד"הקרן לזכר יעקב אגרסט הי; משרדי ממשלה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                משרד הפנים; משרד החינוך והתרבות;     משרד הדתות 

--------------------------------------------------------------------------------

      148:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3278: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01284:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                                "צה:  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 412:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     עליה; ל"צה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      148:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3279: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01285:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                                "צה:  שם התיק 

                                  1977-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 412:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   387- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                   מתנדבי חוץ לארץ- ל "מח; ל"צה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             שליחים; סמינריונים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      148:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3281: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01286:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המפקד הציוני והבחירות לקונגרס                                       :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 416:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הסוכנות היהודית לארץ ישראל; המפקד הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;            ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; כט-הקונגרס הציוני ה;     הועד הפועל הציוני 

;                                       המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      149:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3282: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01286:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המפקד הציוני והבחירות לקונגרס                                       :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 416:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הועד הפועל הציוני; המפקד הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      149:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3283: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01286:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המפקד הציוני והבחירות לקונגרס                                       :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 416:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

נספח                                                    ' - כרך ג:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   388- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       הסוכנות היהודית לארץ ישראל; המפקד הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      149:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3284: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01287:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דוד ירחי                                              - צרפת - פריז :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 171:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; שליחים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      149:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3285: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01288:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפגש שליחים תש                  ,ח"מפגש בוגרים תשל,ח"סמינר תורני תשל:  שם התיק 

ט                                                                 "ל 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 175:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    בוגרים- בני עקיבא ; סמינר תורני- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     כנס שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      149:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3298: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01289:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חשבונות כספים וענינים                   ,צרפת- הלשכה האיזורית בפריז :  שם התיק 

)                           חגי שפר/אברהם מילוא- שליחים (בין ארציים  

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 177:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            כספים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         שליחים;     כנס בוגרים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   389- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      149:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3299: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01290:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידת היובל                                - הועידה העולמית החמישית :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ה-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      149:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3301: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01291:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הגברת קול                                  - הועידה העולמית החמישית :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ה-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      149:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3302: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01292:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מעטפת יום ראשון                    - שרות בולאי ,  מדליה 30- ועדת ה :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ה-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      149:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3303: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01293:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

החלטות הועידה                  ,ועידת היובל- הועידה העולמית החמישית :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   390- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 ה-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      149:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3304: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01294:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מבצע שקל                                                            :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ה-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      149:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3305: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01295:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידת היובל                                - הועידה העולמית החמישית :  שם התיק 

סידורי לינה וארוחות לפי דרישת הצירים                                 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ה-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      149:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3306: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01296:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קונגרס ציוני                                                        :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 481:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הסוכנות היהודית לארץ ישראל; קונגרסים ציוניים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      150:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3308: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01297:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל הנוער והחלוץ                                                  "מנכ:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   391- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1983-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 416:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      150:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3309: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01298:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גזברות הנוער והחלוץ                                                 :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 417:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      150:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3310: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01299:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אירופה                                                  - מפעלי קיץ :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 431:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          בלגיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      150:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3311: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01300:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                                             - מפעלי קיץ :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 434:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   392- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      150:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3312: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01301:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים קרוב לבבות                                                    :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 467:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           הנהלת חשבונות; כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      150:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3313: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01302:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יקיר                                            - אולפנית לעברית בן :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 601:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           אולפני לימוד; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      150:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3314: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01303:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבות מדריכים ופרוטוקולים                                          :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 602:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             פרוטוקולים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   393- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      150:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3315: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01304:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ע                                                         "סמינר גדנ:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 604:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ע"גדנ; הכשרות; סמינריונים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      150:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3316: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01305:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר תורני                                                         :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 605:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הכשרות; סמינר תורני- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      150:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3317: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01306:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריס                                                                :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 133:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הכשרות; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      151:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3320: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01307:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית                                                - פריז :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   394- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1985-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 134:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; עליה; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      151:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3321: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01308:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת                                                         - סרסל :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 136:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      151:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3322: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01309:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת                                                        - ליאון :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 137:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      151:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3326: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01310:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אתרוגים ולולבים                                                     :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 773:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   395- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   ארבעת המינים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      151:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3327: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01311:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                               - בואנוס איירס :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 253:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                               ארבעת המינים; הכשרות;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      151:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3328: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01312:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פיתוח ושיפוץ                                     - מעון העיר העתיקה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 518:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             כספים; העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      151:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3329: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01313:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אורי אדלשטיין                               - השליח , רומא - איטליה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 104:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                          סמינר שליחים- בני עקיבא ; מפגש שליחים-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   396- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                    אדלשטיין אורי; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      151:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3330: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01314:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רומא                                                       - איטליה :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 104:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      151:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3331: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01315:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מילנו                                                      - איטליה :  שם התיק 

                                  1973-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 121:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;          שליחים; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הקצבות; סמינר תורני-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      151:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3332: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01316:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מילנו                                                      - איטליה :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 121:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

[                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   397- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      152:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3333: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01317:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מילנו                                                      - איטליה :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 121:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

[                                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  ך"חידון התנ; איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      152:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3334: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01318:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מילנו                                                      - איטליה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 121:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הקצבות; איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      152:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3335: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01319:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מילנו                                                      - איטליה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 121:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      152:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3336: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01320:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רומא                                                       - איטליה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   398- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 122:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                הכשרות; עליה; כספים;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      152:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3337: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01321:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ומחליפו אסף עסיס                    ,שלום מליחי-השליח ,רומא- איטליה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 122:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;   סמינר תורני- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

;                                                       עסיס אסף;     מליחי שלום 

--------------------------------------------------------------------------------

      152:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3338: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01322:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים אחרים באיטליה                                                :  שם התיק 

                                  1978-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 123:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      152:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3339: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01323:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בואנוס איירס                            ,נציגות האגף הדתי- ארגנטינה :  שם התיק 

ניסים סוויד                                                 - השליח  

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   399- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 221:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;       שליחים; הכשרות; המכון למדריכי חוץ לארץ;     בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      152:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3340: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01324:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הולנד                                                  - כנס בוגרים :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     כנס בוגרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      152:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3341: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01325:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שיקגו                                                               :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 220:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      153:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3342: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01326:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שיקגו                                                               :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 220:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   400- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      153:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3343: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01327:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר תורני אירופאי                                                 :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 144:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        סמינר תורני- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           אירופה; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      153:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3344: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01328:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר תורני אירופאי                                                 :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 144:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                אירופה; סמינר תורני- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      153:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3345: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01329:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

השתלמות שליחים באירופה                                              :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 145:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           סמינר שליחים- בני עקיבא ; כנס שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      153:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3350: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01330:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   401- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפגש בוגרים אירופאי                                                 :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 146:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             אירופה; כנס בוגרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      153:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3351: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01331:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בארות יצחק                                                  - הכשרה :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב647:           סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             בארות יצחק; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      153:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3352: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01332:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                              צפון אמריקה' [הכשרה מחזור ב- שאלונים :  שם התיק 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       שאלונים- הכשרות ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      153:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3353: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01333:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת כפר עציון                                                     :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב651:           סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   402- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[כפר עציון ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      153:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3355: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01334:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת שדה אליהו                                                     :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב655:           סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[שדה אליהו ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      154:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3357: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01335:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ירושלים                                          - מזרחי מרכז עולמי :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 666:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      154:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3358: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01336:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משכורת ותנאי שכר                                            - מזרחי :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 673:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; הקצבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      154:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3359: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   403- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01337:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יורק                               - הנהלה ארצית בניו - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב201:           סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        שליחים; הכשרות; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        גרעינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      154:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3362: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01338:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                      "ארה- יורק - הנהלה ארצית ניו :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב201:           סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        שליחים; הכשרות; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      154:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3363: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01339:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית                                           - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב201:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      154:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3365: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01340:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                               "ארה- גליל ניו יורק :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   404- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 202:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        שליחים; הכשרות; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      155:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3366: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01341:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עידו גולדנברג                       - השליח ,בני עקיבא גליל ניו יורק:  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 202:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      155:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3368: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים01342:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ו                                               "כנס יום העצמאות תשל:  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך א:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    מפגשי עולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      155:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3369: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01343:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית של בני עקיבא ניו יורק                                   :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב201:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   405- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      155:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3370: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01343:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית של בני עקיבא ניו יורק                                   :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב201:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      155:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3384: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים01342:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נספח                                        - ו "כנס יום העצמאות תשל:  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    מפגשי עולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      155:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3385: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01344:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית של בני עקיבא ניו יורק                                   :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב201:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    תוכנית יג;     בוגרי הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      155:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3386: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   406- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01345:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בצלאל כרמי                                 - השליח ,אנגליה- וור 'אדג:  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 136:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; כרמי בצלאל; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      155:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3387: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01346:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוטי ברדגן                  -רוני אוסטרמן ומחליפו-השליח ,צרפת- ליון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 172:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הקצבות; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                          בר דגן מרדכי; אוסטרמן רוני; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      155:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3388: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01347:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נציגות מדור אירופה                                                  :  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 174:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; הכשרות; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      156:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3389: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01348:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קותיאל אנטמן                                 - השליח ,מילנו- איטליה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 103:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   407- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;           אנטמן יקותיאל; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סמינר תורני-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      156:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3390: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01349:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רומא                                                                :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 104:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       בוגרי הכשרות;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      156:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3391: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01350:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עין הנציב                                                           :  שם התיק 

                                  1984-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 535:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      הכשרות]; קבוץ[ב "עין הנצי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   ל"    הקרן להנצחת יצחק מדר ז 

--------------------------------------------------------------------------------

      156:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3392: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01352:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                            הכשרות:  [שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

'                                                  ד600:           סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   408- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      156:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3393: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01351:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת הכשרות                                                         :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 562:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    פרוטוקולים; ועדת הכשרות- בני עקיבא ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      156:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3397: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01353:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ע                                                         "סמינר גדנ:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 604:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ע"גדנ; הכשרות; סמינריונים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      156:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3398: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01354:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת עין הנציב                                                     :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

'                                                  ה631:           סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      קבוץ[ב "עין הנצי; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      156:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3399: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01355:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   409- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הכשרה יבנה                                                          :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

'                                                  א639:           סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   יבנה; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      156:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3400: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01356:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ראש המחלקה                                            - עליית הנוער :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 446:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               עליה; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      המחלקה לעליית ילדים ונוער 

--------------------------------------------------------------------------------

      156:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3401: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01357:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכון גולד                                                           :  שם התיק 

                                  1984-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 458:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      מכון גולד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      156:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3402: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01358:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הרב דרוקמן                                                          :  שם התיק 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 508:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   410- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      מחנה הציונות הדתית- ד "מצ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      157:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3405: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01359:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                                "צה:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 512:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הכשרות; מתנדבי חוץ לארץ- ל "מח; ל"צה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      157:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3406: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01360:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חטיבת הסטודנטים גוש דן                                              :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 520:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                חטיבת הסטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      157:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3407: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01361:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קיבוץ מעלה גלבוע                  -אנגליה ,ניו זילנד,הכשרה מאוסטרליה:  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב753', ג753:    סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      קבוץ[מעלה גלבוע ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   411- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      157:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3408: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01362:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מילנו                                                               :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 103:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      157:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3413: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01363:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מילנו                                                               :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 103:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    מפעלי קיץ- בני עקיבא ; שליחים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      157:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3414: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01364:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רומא                                                                :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 104:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                              כספים;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      158:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3415: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01365:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                                    - סטר 'מנצ:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   412- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 115:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                    מפעלי התנועה- בני עקיבא ; כספים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      158:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3416: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01366:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                                    - סטר 'מנצ:  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 115:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            התנדבות;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      158:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3417: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01367:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                            - סניפים - לונדון :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 110:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      158:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3418: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01368:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שולי פויירשטיין                          - השליח , אדגוואר - אנגליה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 111:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   413- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                  פויירשטיין שולי; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      158:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3419: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01369:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                                           - אדגוואר - אנגליה :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 111:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      158:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3420: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01370:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

,                       גד קרויזר- שליחות קהילתית ,קינגסטון- אנגליה :  שם התיק 

ישראל עזריה                                                - מחליפו  

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 112:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           עזריה ישראל; קרויזר גד; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      158:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3421: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01371:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישראל עזריה                                - שליח ,קינגסטון- אנגליה :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 112:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   414- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      עזריה ישראל; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      158:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3422: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01372:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שמואל הורוביץ                               - שליח ,אילפורד- אנגליה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 113:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                    הורוביץ שמואל; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      158:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3423: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01373:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר                                                    'מנצ- אנגליה :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 115:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 סניפים- ל "בני עקיבא בחו; הכשרות; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3424: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01374:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוטי קוסובסקי                              - השליח ,אנטוורפן- בלגיה :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 120:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; הכשרות; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                    קוסובסקי מוטי; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   415- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3425: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01375:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוטי קוסובסקי                              - השליח ,אנטוורפן- בלגיה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 120:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    קוסובסקי מוטי; הכשרות; שליחים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3426: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01376:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אניסמור מחנה                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 235:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3427: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01377:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטריאול                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 236:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שרות לאומי; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3428: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01378:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                      ,בואנוס איירס- ארגנטינה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   416- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 252:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3429: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01379:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטווידאו                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 254:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     ארבעת המינים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3430: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01380:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נרו                                                        'ריו דה ז:  שם התיק 

                                  1991-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 256:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; הכשרות; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; ברזיל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   ארבעת המינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3431: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01381:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דטרויט                                                              :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 212:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   417- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3432: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01382:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

וושינגטון                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 213:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3433: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01383:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סאן דייגו                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

'                                                  א215:           סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ח-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      159:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3434: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01384:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוסטון                                                              :  שם התיק 

                                  1988-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 225:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   418- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      160:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3435: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01385:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בומביי                                                              :  שם התיק 

                                  1987-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 283:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   הודו; הודו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      160:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3436: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01386:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אוסלו                                                               :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 156:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      160:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3437: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01387:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אוסטריה                                                      - וינה :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 100:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             אוסטריה; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                               בוגרים- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      160:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3438: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01388:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוסי אופנר                  -מחליפו,השליח-דני תמרי, לונדון - אנגליה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   419- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הקצבות; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       אופנר יוסי; תמרי דני; שליחים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      160:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3439: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01389:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוסי אופנר                                         ,לונדון - אנגליה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      160:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3450: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01390:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                             - אנגליה - לונדון :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      160:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3466: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01391:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אלן דיטש                  - השליח .הנהלה ומזכיר ארצי,לונדון- אנגליה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 109:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   420- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                 דיטש אלן; סניפים- ל "בני עקיבא בחו;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      160:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3468: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01392:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                       - הנהלה ארצית - לונדון :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 109:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מכתבים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      161:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3471: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01393:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                            - לונדון - אנגליה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 110:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      161:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3474: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01394:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

וינה                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 100:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   421- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     שליחים; אוסטריה; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      161:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3476: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01395:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון הנהלה ארצית                                                  :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 109:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        גרעינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      161:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3483: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01396:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 115:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      161:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3484: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01397:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דבלין                                                               :  שם התיק 

                                  1988-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 117:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; אירלנד; אירלנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   422- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      161:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3485: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01398:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אמסטרדם                                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 124:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; הולנד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      161:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3487: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים01399:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                                       - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

כרך א                                                            :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      161:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3488: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים01399:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                                       - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

'                                                           כרך ב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "בני עקיבא בחו;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      161:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3490: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01400:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   423- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טינק                                                      ,רסי'ניו ג:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 233:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   הכשרות; שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      162:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3491: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01401:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טורונטו                                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 234:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      162:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3541: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01402:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                      - טורונטו :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 211:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      162:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3542: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01403:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                      - טורונטו :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   424- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 211:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; שליחים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      162:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3543: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01404:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                      - טורונטו :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 211:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      162:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3544: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01405:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דני תמרי                            - השליח ,מרכזי- לונדון - אנגליה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 131:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                 תמרי דני; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      162:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3545: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01406:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנטוורפן                                                    - בלגיה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 120:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   425- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     כנס שליחים; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      162:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3546: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01407:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כפר עציון                                            - הכשרה דרומית :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט426:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[כפר עציון ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      162:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3547: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01408:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ח                                              "מחנות קיץ תשל/מפעלים:  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 428:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      163:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3548: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01409:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

האגף הדתי מנהל                                                      :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 425:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הקצבות; האגף הדתי- מחלקת הנוער והחלוץ ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              כספים; סמינריונים-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   426- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      163:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3549: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01410:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

האגף הדתי כספים                                                     :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 427:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הקצבות; כספים; האגף הדתי- מחלקת הנוער והחלוץ ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      163:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3550: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01411:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח מרכזי בני עקיבא צפון אמריקה                                    :  שם התיק 

)                                 רפי נאמן, (מיכאל יהושע - ניו יורק  

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      163:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3553: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01412:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מיכאל יהושע                     - ניו יורק השליח ,שליח מרכזי- ב "ארה:  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       תאונות דרכים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      163:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3559: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01413:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   427- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מיכאל יהושע                     - ניו יורק השליח ,שליח מרכזי- ב "ארה:  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מפעלי התנועה- בני עקיבא ; שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        התנדבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      163:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3561: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01414:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח מרכזי                                                  - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      163:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3562: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01415:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צפון אמריקה                        ,רד'אורצ- מחנה בני עקיבא אינדיאן :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 201:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;    סמינריונים- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      163:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3563: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01416:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צפון אמריקה                                        , סמינר ביץ לייק :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 202:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   428- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                              סמינריונים- בני עקיבא ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3564: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01417:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                      "ארה- דטרויט :  שם התיק 

                                  1978-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 203:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3565: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01418:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב בארץ                                              "מחנה מושבה מארה:  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 204:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3567: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01419:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                   "ארה- וושינגטון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 204:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   429- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              שליחים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3571: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01420:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוטוקולים ממליאת ההנהלה הארצית                                     :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 205:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פרוטוקולים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3572: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01421:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלגיה                                                    - אנטוורפן :  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 141:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3575: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01422:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אברהם טייטלבוים                                  , בלגיה - אנטוורפן :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 141:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; שליחים; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                טייטלבאום אברהם 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   430- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3578: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01423:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלגיה                                                       - בריסל :  שם התיק 

                                  1978-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; הכשרות; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   הקצבות; סמינריונים- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3582: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01424:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שמעון פרי                                           , בלגיה - בריסל :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      פרי שמעון 

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3583: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01425:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

השתלמות שליחים באירופה                                              :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 180:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     כנס שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3584: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01426:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רפי ברנד                           - שליחות קהילתית ,שבדיה- גוטבורג :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   431- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 180:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; שוודיה; שוודיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                       ברנד רפי 

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3585: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01427:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שטיגליץ יצחק                                          ,שוויץ- ציריך :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 181:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; הכשרות; שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   שטיגליץ יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3586: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01428:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שבדיה                                                    - שטוקהולם :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 191:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; שוודיה; שוודיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      164:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3588: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01429:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוקי אטינגר                                         ,דנמרק- קופנהגן :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 192:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   432- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; דנמרק; דנמרק- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              שליחים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3592: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01430:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דנמרק                                                     - קופנהגן :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 192:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; דנמרק; דנמרק- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              הכשרות; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3593: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01431:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סדני פריש                                         ,ב"ארה- סנט לואיס :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 196:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     פריש סידני 

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3594: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01432:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                "ארה- מפעל הכתובות :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 197:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   433- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3595: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01433:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

'                          בארות יצחק וכו- הכשרה לא תנועתית בר אילן :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 198:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3596: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01434:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח מרכזי בני עקיבא צפון אמריקה                                    :  שם התיק 

)                                   רפי נאמן(מיכאל יהושע - ניו יורק  

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3597: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01435:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוויץ                                                       - נבה 'ג:  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 183:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3598: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01436:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   434- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                  "ארה- ג "תוכנית י:  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 199:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      תוכנית יג 

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3599: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01437:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                  "ארה- ג "תוכנית י:  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 199:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      תוכנית יג 

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3600: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01438:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מינהל הסטודנטים                                                     :  שם התיק 

                                  1979-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 413:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מינהל הסטודנטים; העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3601: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01439:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכון קיץ וחורף                                                      :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   435- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    מכון חורף- בני עקיבא ; מכון קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3602: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01440:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                   "מכון למדריכי חו:  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       הקצבות;     בוגרי המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      165:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3603: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01441:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                   "מכון למדריכי חו:  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3604: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01442:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                   "מכון למדריכי חו:  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   436- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3605: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01443:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקה תורנית ומכון גולד                                             :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              הקצבות; מכון גולד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3626: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01444:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכון חורף וקיץ                                                      :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              מכוני לימוד; מכון קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3627: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01445:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכון קיץ וחורף                                                      :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 405:              סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; מכון קיץ- בני עקיבא ; ההסתדרות הציונית העולמית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    מכוני לימוד 

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3628: מספר פריט 

                                  )      01446:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכון למדריכי חוץ לארץ                                               :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 404:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   437- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3629: מספר פריט 

                                  )      01447:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקה תורנית ומכון גולד                                             :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 408:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      מכון גולד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3630: מספר פריט 

                                  )      01448:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקה תורנית ומכון גולד                                             :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 408:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      מכון גולד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3632: מספר פריט 

                                  )      01450:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לס                                                          'לוס אנג:  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 205:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   438- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                        בוגרי הכשרות; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3633: מספר פריט 

                                  )      01449:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכון קיץ וחורף                                                      :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              מכון קיץ- בני עקיבא ; מכוני לימוד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              הקצבות; מכון חורף-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3635: מספר פריט 

                                  )      01451:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קוסטה ריקה                                        , קולומביה , פנמה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 235:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פנמה; פנמה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3636: מספר פריט 

                                  )      01452:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סקוטלנד                                                     - גלזגו :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 133:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             סקוטלנד; סקוטלנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3637: מספר פריט 

                                  )      01453:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                      - טורונטו :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   439- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 211:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      166:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3639: מספר פריט 

                                  )      01454:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                      "ארה- בוסטון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 215:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3642: מספר פריט 

                                  )      01455:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישראל איגרא                                - השליח ,קנדה- מונטריאול :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 212:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; שליחים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    איגרא ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3644: מספר פריט 

                                  )      01456:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועצת הדרכה                                                         :  שם התיק 

                                  1978-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 508:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   440- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מחלקת הדרכה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3645: מספר פריט 

                                  )      01457:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חטיבת סטודנטים                                                      :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 519:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      חטיבת הסטודנטים; סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3647: מספר פריט 

                                  )      01458:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

זמניים                                               + חוזים שנתיים :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         חוזים; מעונות סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3648: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01459:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום ספרד                             - מלגה ,מנחם זעפרני שליח במליה:  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; ספרד; ספרד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    זעפרני מנחם 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   441- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3649: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01460:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגנטינה                             - מאיר כפיר שליח בבואנוס איירס :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      כפיר מאיר 

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3653: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01461:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת                                        - אברהם באבי שליח בסרסל :  שם התיק 

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     באבי אברהם 

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3654: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01462:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                      "מוטי כהן שליח בוושינגטון ארה:  שם התיק 

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3659: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01462:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                    "ארה- מוטי כהן שליח בוושינגטון :  שם התיק 

                                  1980-           עד1974-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   442- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      כהן מרדכי 

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3660: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01463:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אירלנד                                      - יצחק שטרן שליח בדבלין :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    שטרן יצחק; אירלנד; אירלנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      167:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3661: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01464:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוסי לינדר                             - השליח ,נרו'ריו דה ז- ברזיל :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 242:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; הכשרות; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      168:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3663: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01465:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אפריקה                                              - קייפטאון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 292:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   443- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   מפעלי התנועה- בני עקיבא ; שליחים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      168:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3669: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01466:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איכלוס מעון                                                         :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב413:           סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                מעונות סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      168:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3670: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01467:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מעונות סטודנטים                                                     :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 414:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               חטיבת הסטודנטים; מעונות סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      168:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3671: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01468:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טיפול במעון                                                         :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 515:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מעונות סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   444- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      168:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3672: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01469:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חטיבת סטודנטים                                                      :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 519:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מינהל הסטודנטים; חטיבת הסטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      168:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3673: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01470:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים וכו                  ,ב"ועידה מזרחי כ(בית מאיר - המרכז העולמי :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 443:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      168:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3674: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01471:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בית מאיר                                             - המרכז העולמי :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 443:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      168:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3675: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01472:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוזרים                                                              :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   445- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 454:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         חוזרים; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      168:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3676: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01473:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוזרים לסניפים וההנהלות                                             :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 454:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  גרעינים; שליחים; ארבעת המינים; הכשרות; חוזרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      168:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3677: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01474:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 461:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      168:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3678: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01475:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איטליה                                                       - רומא :  שם התיק 

                                  1975-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 122:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   446- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       שליחים; איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      169:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3681: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01476:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בית מאיר                                                            :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 443:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      169:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3682: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01477:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ח                    "הפועל המזרחי תשל-כב של המזרחי-הועידה העולמית ה:  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 443:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                               כב-הועידה העולמית ה-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      169:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3684: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01478:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                    כג-וה[כב -הפועל המזרחי ה-ועידה עולמית של המזרחי:  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 443:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   כב-הועידה העולמית ה- המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                               כג-הועידה העולמית ה-     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      169:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3685: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   447- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01479:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות המזכירות העולמית הפעילה והמורחב                  :  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 453:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   ל"נח; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      169:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3688: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01480:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רשות השידור                                                         :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 458:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    רשות השידור; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      169:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3689: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01481:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ונצואלה                                                   - קאראקאס :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 251:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; ונצואלה; ונצואלה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      169:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3690: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01482:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יעקב זק                      - השליח ,נציגות,בואנוס איירס- ארגנטינה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 252:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   448- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             שליחים;     המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      169:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3691: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01483:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מאיר כפיר                           - השליח ,בואנוס איירס- ארגנטינה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 253:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      169:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3692: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01484:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מאיר כפיר                           - השליח ,בואנוס איירס- ארגנטינה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 253:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;           מפעלי התנועה- בני עקיבא ; ארבעת המינים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      170:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3695: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01485:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטווידאו                                                          :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 254:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   449- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      170:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3697: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01486:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דוד פרגון                               - השליח ,סן פרנסיסקו- ב "ארה:  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 218:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                               ון דוד'פרג; שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      170:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3699: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01487:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                     "ארה- קליבלנד :  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 219:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      170:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3701: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01488:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קליבלנד                                                             :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 219:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   450- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      170:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3702: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01489:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ראובן שיינפלד                         - השליח ,מונטוידאו- אורוגוואי :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 254:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                  שיינפלד ראובן 

--------------------------------------------------------------------------------

      170:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3703: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01490:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אמריקה                                     - תכניות תפוז וחורף :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 255:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     קבוצת תפוז; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      170:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3704: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01491:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                   ציקון(צבי הירשוביץ - השליח ,נרו'ריו דה ז- ברזיל :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 256:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארבעת המינים; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       הירשוביץ צבי;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      170:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3706: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01492:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שמואל הרשקו                                - השליח ,סן פאולו- ברזיל :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   451- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 257:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      הרשקו שמואל; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      170:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3707: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01493:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בארץ                                     - תוכניות מבתי ספר במקסיקו :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 263:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    תוכנית יב; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      170:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3709: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01494:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קאראקס                                                              :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 264:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ונצואלה; ונצואלה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      171:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3710: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01495:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרדכי עם שלום                               - שליח ,קאראקס- ונצואלה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 264:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   452- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ונצואלה; ונצואלה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                    עם שלום מרדכי; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      171:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3711: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01496:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוטי כהן                                  - השליח ,וושינגטון- ב "ארה:  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 213:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                כהן מרדכי; שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      171:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3713: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01497:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלטימור                                                             :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 214:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     בוגרי הכשרות; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      171:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3715: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01498:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יהושע יונה                       - שליח ,סניפים- לס 'לוס אנג- ב "ארה:  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 216:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   453- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           הכשרות; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      171:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3716: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01499:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                    "ארה- פילדלפיה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 216:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      171:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3717: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01500:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ון                              'דוד פרג- השליח ,ב"ארה- סן פרנציסקו :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 218:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                              ון דוד'פרג; פרסומים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      171:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3719: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01501:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גדליה גינזבורג                                    , ב "ארה- קליבלנד :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 219:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           גינזבורג גדליה; שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   454- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      171:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3726: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01502:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גדי כהנא                                  - השליח ,ב"ארה- מיאמי ביץ :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 222:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;               כהנא גדי; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      171:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3727: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01503:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יהושע קלפר                                   - השליח ,בוסטון- ב "ארה:  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 224:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                               קלפר יהושע; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      171:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3730: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01504:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סידני פריש                                         ,פילדלפיה- ב "ארה:  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 226:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;     פריש סידני; סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3732: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01505:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פיטסבורג                                                    - ב "ארה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   455- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 227:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרסומים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3734: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01506:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מילנו                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 103:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      התנדבות; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                      סמינריונים- בני עקיבא ; הכשרות; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3736: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01507:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רוסיה                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 173:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ברית המועצות; ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;    מפעלי קיץ- בני עקיבא ; סמינריונים- בני עקיבא ; סמינר שליחים-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3737: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01508:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רוסיה                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   456- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 173:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ברית המועצות; ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3738: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01509:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מלבורן                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 267:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3744: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01510:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נחום קב                                 - השליח ,ב"ארה- סן פרנציסקו :  שם התיק 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  קב נחום; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3758: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01511:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דני רוזנפלד                                     - ב "ארה- מיאמי ביץ :  שם התיק 

                                  1979-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   457- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                               רוזנפלד דני; כספים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      172:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3759: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01512:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  לשכה צפון אמריקה:  [שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                  שרות לאומי; כספים; סמינריונים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      173:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3760: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01513:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלטימור                                                             :  שם התיק 

                                  1989-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 214:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                               כספים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      173:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3761: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01514:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חשבונות וכספים                                                      :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

'                                                  א200:           סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                  הנהלת חשבונות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   458- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      173:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3762: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01515:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המכון לשליחות                                                       :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 401:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        שליחים; תפקידי אשת השליח; המכון לשליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      173:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3763: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01516:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נוער והחלוץ                                     - אגף למינוי שליחים :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 401:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                  המכון לשליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      173:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3764: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01517:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

י אלי סומר בישיבת                   "אורגן והועבר ע- השתלמות שליחים :  שם התיק 

בגוש                                                     - הר עציון  

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 406:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               סמינר שליחים- בני עקיבא ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                  המכון לשליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      173:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3765: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01518:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   459- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר שליחים תנועתי                                                 :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 406:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               סמינר שליחים- בני עקיבא ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                  המכון לשליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      173:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3766: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01519:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד הרווחה                                                         :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 501:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   התנדבות; משרד העבודה והרווחה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      173:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3767: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01520:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פיתוח ושיפוץ                                     - מעון העיר העתיקה :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 518:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מעונות סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      173:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3768: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01521:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוסדות להשכלה גבוהה                                                 :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   460- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 521:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; מעונות סטודנטים; סטודנטים; מוסדות להשכלה גבוהה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      173:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3769: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01522:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא בישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 555:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   פרוטוקולים; בני עקיבא בישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                            מליאת ההנהלה הארצית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3770: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01523:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבת קרית ארבע                                                     :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 558:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חברון- ישיבת ניר קרית ארבע ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3771: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01524:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 600:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   461- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                ועדת הכשרות- בני עקיבא ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3772: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01525:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית ויניפג                                                       :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 618:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];          בארץ- לבתי ספר מקנדה [תוכנית ויניפג ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3773: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01526:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מדרשה ללימודי ארץ ישראל                                             :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 686:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    מדרשת עפרה; מדרשת אלון מורה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3774: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01527:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אלון שבות                                         - מדרשת ארץ ישראל :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 687:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                מדרשת אלון מורה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3775: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01528:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   462- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 688:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3776: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01529:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 688:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3777: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01530:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוגי עולים ורשימות עולים                                            :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 689:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         קליטת עליה; חוגי עולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3778: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01531:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גרעין אלי שטרן                                                      :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 691:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   463- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                שליחים; גרעין אלי שטרן; גרעינים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3779: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01532:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת חשבונות וכספים                                                :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 692:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           כספים; הנהלת חשבונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      174:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3780: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01533:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת חשבונות וכספים                                                :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 692:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           כספים; הנהלת חשבונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3781: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01534:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

')                                                  רכב וכו(ביטוחים :  שם התיק 

                                  1981-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 693:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        ביטוחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3782: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   464- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01535:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חברות וסוכני נסיעות                                                 :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 969:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    הנהלת חשבונות; כרטיסי נסיעה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3783: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01536:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מקורות לקבלת חוברות וחומר הדרכה והסברה                              :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 705:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        חומר הדרכה; משרדי ממשלה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3784: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01537:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עברית                                                               :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 707:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        פרסומים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3785: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01538:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עברית                                                               :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 707:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   465- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3786: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01539:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרן לעזרה הדדית                                                     :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 708:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];             לשליחי בני עקיבא[קרן לעזרה הדדית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3787: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01540:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איטליה                                              - נושרים אוסטיה :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 709:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; שרות לאומי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                             יהודי ברית המועצות 

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3788: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01541:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                "חו- חוזרים כלליים :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 710:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  ארבעת המינים; ביטוחים; שליחים; הכשרות; חוזרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   466- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3789: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01542:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                "חו- חוזרים כלליים :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 710:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         הכשרות; שליחים; חוזרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                העיר העתיקה-     מעון סטודנטים  

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3790: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01543:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אמריקה                                            - חוגי עולים :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 711:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מינהל הסטודנטים; סטודנטים; חוגי עולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                 אמריקה הלטינית 

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3791: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01544:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אמריקה                                            - חוגי עולים :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 711:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     אמריקה הלטינית; חוגי עולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3794: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01545:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   467- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מרסיי                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 138:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ארבעת המינים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      175:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3798: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01546:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ציריך                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 149:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   כרטיסי נסיעה; שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;        ברית המועצות; ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו; הכשרות;     הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      176:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3799: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01547:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בזל                                                                 :  שם התיק 

                                  1990-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 150:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             פרסומים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      176:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3800: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01548:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נבה                                                               'ג:  שם התיק 

                                  1990-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 152:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   468- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      176:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3805: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01549:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שטוקהולם                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 154:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; שוודיה; שוודיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                        מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     סקנדינביה 

--------------------------------------------------------------------------------

      176:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3809: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01550:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קופנהגן                                                             :  שם התיק 

                                  1987-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 155:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חומר הדרכה; דנמרק; דנמרק- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       ל"צה; שליחים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      176:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3821: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01551:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מינכן                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 157:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   469- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       שליחים; גרמניה; גרמניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      176:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3825: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01552:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרנקפורט                                                            :  שם התיק 

                                  1989-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 158:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      התנדבות; גרמניה; גרמניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      176:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3829: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01553:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הונגריה                                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 170:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; הונגריה; הונגריה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           המכון למדריכי חוץ לארץ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      176:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3830: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01554:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סן פאולו                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 257:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; שליחים; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      176:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3835: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   470- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01555:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אוקלנד                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 272:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; ניו זילנד; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             המכון למדריכי חוץ לארץ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      176:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3837: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01556:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רומא                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 104:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                    כספים; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      177:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3838: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01557:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לס                                                          'לוס אנג:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 215:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    שליחים; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      177:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3839: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01558:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סן פרנציסקו                                                         :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   471- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 218:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שליחים; הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      177:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3840: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01559:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שיקגו                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 220:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      177:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3841: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01560:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נבה                                                      'ג- וינט 'ג:  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 153:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        פרסומים; שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      177:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3842: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01561:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                               "ארה,אריזונה- פניקס :  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   472- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      177:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3843: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01562:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                       "ארה- מונסו :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      177:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3844: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01563:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חיים ליכט                                                 - טורונטו :  שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; ליכט חיים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      177:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3850: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01564:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הולנד                                                     - אמסטרדם :  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 151:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;            הכשרות; שליחים; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      177:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3851: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   473- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01565:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רפי לנדסמן                                          ,הולנד- אמסטרדם :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 151:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; שליחים; הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     לנדסמן רפי 

--------------------------------------------------------------------------------

      177:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3852: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01566:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אתונה                                                        - יוון :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 162:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                           יוון; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      177:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3853: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01567:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נחום קב                                   - ב "סן פרנציסקו ודנבר ארה:  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 206:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      178:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3854: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01568:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                      - טורונטו :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   474- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 211:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       קליטת עליה; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;  מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      178:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3857: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01569:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פנמה                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 260:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; הכשרות; פנמה; פנמה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      178:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3858: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01570:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קולומביה                                                            :  שם התיק 

                                  1989-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 261:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; קולומביה; קולומביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      178:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3859: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01571:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                     "ארה- קליבלנד :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 207:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   475- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;            הכשרות; שליחים; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      178:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3861: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים01572:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רפי חתוכה                                          ,סן פאולו- ברזיל :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 241:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;             קבוצת תפוז; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                חתוכה רפי;     תפקידי אשת השליח 

--------------------------------------------------------------------------------

      178:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3868: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים01572:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רפי חתוכה                                          ,סן פאולו- ברזיל :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 241:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;              חתוכה רפי; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      178:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3872: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01573:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ברזיל                                                - נרו 'ריו דה ז:  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 242:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   476- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 שליחים; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      178:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3873: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01574:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ענינים משותפים לדרום אמריקה                                 - ט "אמל:  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 250:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;        כנס שליחים; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; אורוגוואי- ל "    בני עקיבא בחו 

;                         אמריקה הלטינית; אורוגוואי; ארגנטינה; ברזיל;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      179:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3875: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01575:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יגאל זיגלמן                          - השליח ,קייפטאון- דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 292:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                          פרסומים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      179:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3878: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01576:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

האגף הדתי                                         - הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 401:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       ההסתדרות הציונית העולמית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             האגף הדתי-     מחלקת הנוער והחלוץ  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   477- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      179:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3879: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01577:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ח                                                        "הכשרות תשל:  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

'                                                  ח421:           סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   התנדבות במוסדות שונים בארץ[    תוכנית אתגר  

--------------------------------------------------------------------------------

      179:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3880: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01578:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד הרווחה                                                         :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 501:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            משרד העבודה והרווחה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                  התנדבות; הכשרות]; התנדבות במוסדות שונים בארץ[    תוכנית אתגר  

--------------------------------------------------------------------------------

      179:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3881: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01579:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אמונה                                                       - ל "מפד:  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 507:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ל"מפד; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      179:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3882: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01580:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                                "צה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   478- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 512:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מתנדבי חוץ לארץ- ל "מח; הכשרות; ל"צה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      179:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3893: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01581:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                                "צה:  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 512:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הכשרות; מתנדבי חוץ לארץ- ל "מח; ל"צה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      179:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3894: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01582:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מקורות לקבלת חומר הדרכה                                             :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 512:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     חומר הדרכה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      179:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3895: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01583:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                 "ארה- שואה ותקומה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 514:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   479- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                              ארצות הברית; שואה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      179:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3897: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01584:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דיירים                                           - מעון העיר העתיקה :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 515:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      179:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3898: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01585:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגון והסברה                                         - המרכז העולמי :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 515:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      179:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3899: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01586:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי                                   :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 516:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      179:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3900: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01587:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   480- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

עובדים וכספים                                          - מרכז עולמי :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 516:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      180:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3901: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01588:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משמרת צעירה                                            - מרכז עולמי :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 517:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      180:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3902: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01589:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פיתוח ושיפוץ                                     - מעון העיר העתיקה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 518:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      180:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3903: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01590:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אזור ירושלים                                      - חטיבת הסטודנטים :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 519:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   481- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      סטודנטים; חטיבת הסטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      180:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3909: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01591:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרן עזרה הדדית                                                      :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 520:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];             לשליחי בני עקיבא[קרן לעזרה הדדית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      180:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3910: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01592:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גוש דן                                            - חטיבת הסטודנטים :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 520:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      סטודנטים; חטיבת הסטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      180:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3911: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01593:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוסדות להשכלה גבוהה                                                 :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 521:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            מוסדות להשכלה גבוהה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      180:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3912: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   482- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01594:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טיפול בעולים                                                        :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 522:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               עליה; קליטת עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      180:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3916: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01595:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כרטיסי טיסה וויזות                                                  :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 472:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            שליחים; הנהלת חשבונות; כרטיסי נסיעה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      180:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3917: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01596:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מעון ישיבת הכותל                                                    :  שם התיק 

                                  1978-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 473:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    ישיבת הכותל- מעון סטודנטים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      180:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3918: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01597:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                         ר ההסתדרות הציונית העולמית"יו- ין 'דולצ.א:  [שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 475:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   483- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ין אריה'דולצ; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      180:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3919: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01598:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ביטוחים                                                             :  שם התיק 

                                  1978-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 476:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        ביטוחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      180:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3920: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01599:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גזבר ההנהלה הציונית                                                 :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 476:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הסוכנות היהודית לארץ ישראל; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                  הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      180:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3921: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01600:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרן קיימת לישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 477:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הנהלת חשבונות; קרן קיימת לישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   484- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      180:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3922: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01601:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוזרים                                                              :  שם התיק 

                                                 478:              סימול מקורי 

חוזרים באנגלית                                                   :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         חוזרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      181:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3923: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01602:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חטיבת הסטודנטים היהודיים העולמית                                    :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 478:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; התאחדות עולמית של הסטודנטים היהודיים; סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      181:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3924: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01603:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועד הפועל הציוני                                                   :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 482:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                              הועד הפועל הציוני;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      181:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3925: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01604:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועד הפועל הציוני                                                   :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   485- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 482:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              הועד הפועל הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      181:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3926: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01605:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד הדתות                                                          :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 492:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             הקצבות; משרד הדתות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      181:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3927: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01606:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד הדתות                                                          :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 492:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הצעת תקציב; הקצבות; משרד הדתות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      181:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3928: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01607:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד החינוך                                                         :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 493:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   486- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;            הכשרות; חוזרים; משרד החינוך והתרבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      181:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3930: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01608:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תעודת מדריכים                                         - משרד החינוך :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

'                                                  א493:           סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    המכון למדריכי חוץ לארץ; משרד החינוך והתרבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      181:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3931: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01609:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המחלקה לחינוך ותרבות תורניים                          - משרד החינוך :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 494:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הקצבות; תקציב; הכשרות; משרד החינוך והתרבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      181:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3933: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01610:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד הקליטה                                                         :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 496:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            הקצבות; משרד הקליטה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      181:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3934: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01611:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   487- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מנהל הסטודנטים                                                      :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 497:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        הקצבות; מינהל הסטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      181:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3935: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01612:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                    1978/ ט "סמינר שליחים יוצאים תשל:  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

'                                                  מ500:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               שליחים; סמינר שליחים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      181:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3936: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01613:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת הדרכה                                                          :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 501:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         ועדת הדרכה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      181:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3939: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01614:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רעיון                                                               :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 502:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   488- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        פרסומים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      181:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3940: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01615:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

"                                                        משיב כהלכה:  "שם התיק 

                                  1979-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 503:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  פרסומים; ת"שו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      181:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3941: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01616:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מדרשות ללימוד ארץ ישראל                                             :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 504:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      182:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3942: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01617:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

השתלמות מדריכי ההכשרות                                              :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 505:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      182:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3943: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   489- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01618:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית אב להדרכה                                                    :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 506:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      תוכניות הדרכה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      182:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3944: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01619:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עניני הדרכה                                             - האגף הדתי :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 507:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חומר הדרכה; האגף הדתי- מחלקת הנוער והחלוץ ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      182:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3945: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01620:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                              "תוכנית מחנות קיץ בחו:  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 509:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      182:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3946: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01621:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר הדרכה להכשרות                                                 :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 510:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   490- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הכשרות; סמינר הדרכה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      182:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3947: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01622:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שירה ונגינה                                                         :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 511:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     חומר הדרכה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      182:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3948: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01623:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז צרפת                                                 - חגי שפר :  שם התיק 

                                  1987-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שפר חגי; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      182:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3951: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01624:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                       "לס ארה'לוס אנג- יהושע יונה :  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     יונה יהושע 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   491- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      182:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3953: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01625:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרסיל צרפת                                               - מאיר כהן :  שם התיק 

                                  1981-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        שליחים]; שליח[כהן מאיר ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                               צרפת; צרפת- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      182:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3954: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01626:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רומא איטליה                                              - אסף עסיס :  שם התיק 

                                  1980-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                       עסיס אסף 

--------------------------------------------------------------------------------

      182:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3955: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01627:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר אנגליה                                            'מנצ- עזרא פח :  שם התיק 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    פח עזרא; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      182:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3956: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01628:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   492- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אמסטרדם הולנד                                         - מנחם פרידמן :  שם התיק 

                                  1981-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    פרידמן מנחם 

--------------------------------------------------------------------------------

      183:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3959: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01629:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ברזיל                                        ,סן פאולו- שמואל הרשקו :  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    הרשקו שמואל 

--------------------------------------------------------------------------------

      183:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3960: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01630:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנטוורפן בלגיה                                    - אברהם טייטלבאום :  שם התיק 

                                  1979-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                טייטלבאום אברהם 

--------------------------------------------------------------------------------

      183:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3961: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01631:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קינגסטון אנגליה                                       - ישראל עזריה :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   493- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    עזריה ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      183:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3963: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01632:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ס                  - דוד דיאמנט ,דרום אפריקה-אריה דולינסקי- שליחים :  [שם התיק 

ב                      "ארה- יחזקאל טלר , צרפת- ויויאן ווליס ,קוטלנד 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          דולינסקי אריה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                     דיאמנט דוד; דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;   צרפת- ל "בני עקיבא בחו; ווליס ויויאן; סקוטלנד; סקוטלנד- ל "    בני עקיבא בחו 

;                     ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; טלר יחזקאל;     צרפת 

--------------------------------------------------------------------------------

      183:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3964: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01633:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

,                       שאול פרבר,משה בן ברוך,טוביה הוכוולד-שליחים :  [שם התיק 

מיכאל יהושע                                    ,אורי יעקובי,לאה באום 

                                  1982-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בן ברוך משה; שליחים; הוכוולד טוביה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;       ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; פרבר שאול; אירלנד; אירלנד- ל "    בני עקיבא בחו 

;           יעקובי אורי; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; באום לאה;     ברזיל 

;                          ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו;     יהושע מיכאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      183:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3965: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01634:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טורונטו קנדה                                            - שמואל כהן :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   494- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו]; שליח[כהן שמואל ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      183:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3969: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01635:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ה                                                    "תוכנית כפר הרא:  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       פ"י לחניכי דרא"להכרת א[ה"תוכנית כפר הרא; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   התנדבות במוסדות שונים בארץ[    תוכנית אתגר  

--------------------------------------------------------------------------------

      183:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3970: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01636:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ג                                                  "תוכנית מכללה תשנ:  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   התנדבות במוסדות שונים בארץ[    תוכנית אתגר  

--------------------------------------------------------------------------------

      183:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3972: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01637:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אור תורה                                                            :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   495- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                מוסדות אור תורה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      183:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3973: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01638:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איסטנבול                                                            :  שם התיק 

                                  1990-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 284:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               טורקיה- ל "בני עקיבא בחו; טורקיה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              שליחים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      183:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3974: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01639:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                                   - יוהנסבורג :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 273:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   שליחים; הכשרות]; התנדבות במוסדות שונים בארץ[    תוכנית אתגר  

--------------------------------------------------------------------------------

      183:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3976: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01640:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                 אוסטרליה- מלבורן :  [שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      184:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3977: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01641:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   496- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבת הכותל                                                         :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 473:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; ישיבת הכותל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      184:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3978: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01642:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

החברה לשיקום ופיתוח הרובע  היהודי בעיר העתיקה                       :  שם התיק 

 ירושלים                                48ד "חב' רח,יהודה- מעון בית  

                                  1978-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 472:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      184:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3979: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01643:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אורי יעקובי                      : השליח , מרכזי ,לס'לוס אנג- ב "ארה:  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 215:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרסומים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      184:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3982: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01644:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז חשבונות ועניני כספים                    - הלשכה המרכזית אירופה :  שם התיק 

אלי סומר                                  - חגי שפר ומחליפו - השליח  

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   497- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 143:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מפעלי התנועה- בני עקיבא ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      184:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3986: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01645:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איטליה                                   ,קומו- סמינר תורני אירופאי :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 144:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        סמינר תורני- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      184:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3987: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01646:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר בוגרים ושליחים אירופאי בפריז                                  :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 145:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           כנס שליחים; סמינר בוגרים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      184:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3988: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01647:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איטליה                                    ,מפגש בוגרים אירופאי ברומא:  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 146:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   498- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                             בוגרים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      184:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3989: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01648:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפגש בוגרים אירופאי                                                 :  שם התיק 

ר צבי בכרך                               "מרצה אורח ד- גרמניה ,מינכן 

מרצה אורח עקיבא קשת                                    - ספרד ,טולדו 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 146:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             בוגרים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      184:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3990: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01649:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפגש בוגרים אירופאי                                                 :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 146:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             בוגרים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      184:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3991: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01650:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יצחק שטיגליץ                                  - השליח ,ציריך- שוויץ :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 149:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;       שטיגליץ יצחק; סמינר תורני- בני עקיבא ; שליחים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      185:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3993: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   499- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01651:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוויץ                                                       - ציריך :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 149:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;        התנדבות; הכשרות; סמינר בוגרים- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      185:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3995: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01652:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הולנד                                                     - אמסטרדם :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 151:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 הקצבות; סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      185:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3997: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01653:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

השליח יעקב אזואלוס                                    ,שוויץ- נבה 'ג:  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 152:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; שליחים; שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   אזואלוס יעקב 

--------------------------------------------------------------------------------

      185:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3998: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01654:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גדעון גולדויין                               - וינט הנציג 'ג- נבה 'ג:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   500- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 153:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  גולדויין גדעון; שליחים; שוויץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      185:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה3999: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01655:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לשכה אזורית                                              - שטוקהולם :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 154:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         סקנדינביה; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;         סניפים- ל "בני עקיבא בחו; הכשרות; שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

;                                                                   בוגרי הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      185:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4002: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01656:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לשכה אזורית                                      , שבדיה - שטוקהולם :  שם התיק 

רפי ברנד                                 - מחליפו ,מוטי אגסי- השליח  

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 154:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; סקנדינביה; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                          ברנד רפי; אגסי מוטי; הקצבות; בוגרי הכשרות;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      185:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4003: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01657:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוקי אטינגר                                 - השליח ,דנמרק- קופנהגן :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 155:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   501- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; דנמרק; דנמרק- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                אטינגר יהושע; הכשרות; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      185:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4004: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01658:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אלי שטרן                                     - השליח ,מינכן- גרמניה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 157:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; גרמניה; גרמניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;         שטרן אלי; הקצבות; שליחים]; התנדבות במוסדות שונים בארץ[    תוכנית אתגר  

--------------------------------------------------------------------------------

      185:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4005: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01659:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אלי שטרן                                     - השליח ,מינכן- גרמניה :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 159,158,157:      סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; גרמניה; גרמניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                     שטרן אלי; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; כנס שליחים;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      185:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4007: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01660:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוטי בר לב                                 - השליח ,אגף דתי- לונדון :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 161:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   502- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     הכשרות; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;    בר לב מרדכי; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "בני עקיבא בחו;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      185:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4009: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01661:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גדעון גולדווין                                       ,נבה'ג- וינט 'ג:  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 163:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           גולדויין גדעון; שליחים; סמינר בוגרים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      185:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4011: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01662:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

,                                              צרפת- בני עקיבא פריז :  שם התיק 

גבי וייל                                - מחליפו , דוד ירחי - השליח  

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 171:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הכשרות; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    וייל גבריאל; ירחי דוד; הקצבות; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      186:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4014: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01663:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת                                                       - מרסייל :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 173:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

; סניפים- ל "בני עקיבא בחו; הכשרות; הקצבות; שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   503- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                                   בוגרי הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      186:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4018: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01664:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז                                                    - האגף הדתי :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 174:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;       מפעלי התנועה- בני עקיבא ; כנס שליחים; תקציב; סמינר תורני-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      186:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4020: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01665:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת                                                     - שטרסבורג :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 178:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; שליחים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      186:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4021: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01666:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שונות                                                 - מחלקת הנוער :  שם התיק 

                                  1977-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 403:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;   מכון חורף- בני עקיבא ; סמינר הדרכה- בני עקיבא ; ועדת השליחות-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   504- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      186:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4024: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01667:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                     "ארה' - מיאמי ביץ- פרקש שמעון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; פרקש שמשון; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    ארצות הברית 

--------------------------------------------------------------------------------

      186:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4025: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01668:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הולנד                                        - אמסטרדם - לנדסמן רפי :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    הולנד- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; לנדסמן רפי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          הולנד 

--------------------------------------------------------------------------------

      186:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4026: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01669:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                      , קינגסטון - ברוך אופיר :  שם התיק 

                                  1978-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     אופיר ברוך 

--------------------------------------------------------------------------------

      186:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4027: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01670:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר אנגליה                                          'מנצ- לביא חיים :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   505- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1979-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      לביא חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      186:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4028: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01671:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אפריק                  + אחראי על ההמיספירה הדרומית - ברוך רהט :  שם התיק 

אוסטרליה                                                           , 

                                  1977-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               רהט ברוך; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      186:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4029: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01672:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פנמה                                                      - דני רגב :  שם התיק 

                                  1978-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שליחים; רגב דני; פנמה; פנמה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      187:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4030: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01673:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אורוגוואי                                    - מונטווידאו - אלי סאן :  שם התיק 

                                  1979-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   506- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        סאן אלי 

--------------------------------------------------------------------------------

      187:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4031: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01674:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קאראקס ונצואלה                                        - שפירא נחמיה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ונצואלה; ונצואלה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    שפירא נחמיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      187:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4057: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01675:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                            "ארה- זיק אדיר נציג האגף הדתי ניו יורק :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; זיק אדיר; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    ארצות הברית 

--------------------------------------------------------------------------------

      187:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4058: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01676:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו סיטי                                         - ויקסלבוים צבי :  שם התיק 

                                  1979-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   507- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                  ויקסלבאום צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      187:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4059: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01677:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רומא איטליה                                            - מליחי שלום :  שם התיק 

                                  1977-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     מליחי שלום 

--------------------------------------------------------------------------------

      187:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4060: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01678:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ברזיל                                     - נרו 'לינצר יוסי ריו דה ז:  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     לינצר יוסי 

--------------------------------------------------------------------------------

      187:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4061: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01679:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מנדלסון יצחק וינה אוסטריה                                           :  שם התיק 

                                  1977-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     אוסטריה; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   מנדלסון יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   508- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      187:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4062: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01680:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רוט אלי יוהנסבורג דרום אפריקה                                       :  שם התיק 

                                  1978-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       רוט אלי;     דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      187:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4063: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01681:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נציג האגף הדתי                                 - דובדבני אברהם פריז :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    דובדבני אברהם; צרפת; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      187:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4064: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01682:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                 "ארה- גולדנברג עידו גליל ניו יורק :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                  גולדנברג עידו 

--------------------------------------------------------------------------------

      187:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4065: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01683:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גבעון שמעון אוקלנד ניו זילנד                                        :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   509- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1976-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ניו זילנד; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    גבעון שמעון 

--------------------------------------------------------------------------------

      188:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4066: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01684:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                       "ארה- לס 'פורשר אריה לוס אנג:  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     פורשר אריה 

--------------------------------------------------------------------------------

      188:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4067: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01685:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                    - בר לבב משה לונדון מרכזי :  שם התיק 

                                  1977-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     בר לבב משה 

--------------------------------------------------------------------------------

      188:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4068: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01686:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוסקה שפירא מזכיר התנועה העולמית של בני עקיבא                       :  שם התיק 

                                  1977-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   510- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; שפירא יוסף; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      188:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4070: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01687:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מילנו איטליה                                          - גן אל שמואל :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    גן אל שמואל 

--------------------------------------------------------------------------------

      188:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4081: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01688:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ליון צרפת                                            - רוני אוסטרמן :  שם התיק 

                                  1978-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   אוסטרמן רוני 

--------------------------------------------------------------------------------

      188:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4083: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01689:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוסקה שפירא מזכיר התנועה העולמית של בני עקיבא                       :  שם התיק 

אישי פרטי                                                            

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

:                .                                                 סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   511- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                     שפירא יוסף; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      188:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4084: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01690:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                              "שיקגו ארה- לביא זאב :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

:                .                                                 סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                       לביא זאב 

--------------------------------------------------------------------------------

      188:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4086: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01691:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                            "מונסי ארה- צפתמן יצחק :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

:                .                                                 סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     צפתמן יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      188:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4088: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01692:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח סטודנט בקנדה                                         - עמי שור :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

:                .                                                 סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שור עמי; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   512- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      189:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4090: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01693:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מימרן יעקב אנגליה לידס                                              :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     מימרן יעקב 

--------------------------------------------------------------------------------

      189:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4091: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01694:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

 ליבורנו איטליה                                1200$רחל הרטום שליחת :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      הרטום רחל 

--------------------------------------------------------------------------------

      189:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4092: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01695:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גוש אמונים                                                          :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 450:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        התיישבות]; תנועה אידאולוגית[גוש אמונים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      189:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4093: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01696:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   513- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינריונים שונים                                                    :  שם התיק 

                                  1975-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                 451:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        סמינר הדרכה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    סמינר תורני-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      189:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4094: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01697:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוטוקולים                                        - המזכירות הפעילה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 452:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      189:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4095: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01698:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                          "ארה- ל "היחידה לעליה מחו:  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 453:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     עליה; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     שרות לאומי 

--------------------------------------------------------------------------------

      189:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4096: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01699:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אירופה                                         - ל "היחידה לעליה מחו:  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 454:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   514- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           הקצבות; אירופה; עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      189:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4097: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01700:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                "אומנים והופעות בחו:  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 457:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      189:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4098: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01701:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרסומים                                                             :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 460:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        פרסומים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      189:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4099: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01702:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 461:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   515- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      189:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4100: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01703:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוגי עולים                                                          :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 462:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     חוגי עולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      189:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4101: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01704:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכז יהודי לנוער באלון שבות                                         :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 464:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];         ישוב[אלון שבות ; ל"מרכז לנוער דתי מחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      189:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4102: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01705:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועצות עולמיות                                                      :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 465:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פרוטוקולים; מועצות עולמיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      189:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4103: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01706:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ראש הלשכה לשרותים רוחניים                                           :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   516- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 465:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הלשכה לשרותים רוחניים בקהילות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      189:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4104: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01707:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                               "מנכ:  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 466:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הקצבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      189:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4105: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01708:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מדליה                                                               :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 466:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      190:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4106: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01709:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קירוב לבבות                                                 - כספים :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 467:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   517- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                   כספים; תקציב; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      190:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4107: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01710:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גרעין נחלה                                                          :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 467:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        גרעינים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      190:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4108: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01711:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                       9/1978ט "הכשרת בארות יצחק תשל:  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט468:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             בארות יצחק; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      190:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4109: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01712:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משלוחים                                                             :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 469:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   ארבעת המינים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      190:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4110: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01713:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   518- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                         9/1978ט "הכשרת טירת צבי תשל:  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 469:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        קבוץ[טירת צבי ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      190:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4111: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01714:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                   "מנכ,אגף לשליחים:  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 470:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      190:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4113: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01715:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת חשבונות                                               - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 470:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                  הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      190:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4114: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01716:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרית ארבע                                                    ' שנה ב:  שם התיק 

                                  1978-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 438:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   519- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            חברון- ישיבת ניר קרית ארבע ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      190:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4116: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01717:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

'                                                        הכשרה שנה ב:  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 438:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          הנהלת חשבונות; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      190:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4117: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01718:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מדור האולפנים                                                       :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 438:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   אולפני לימוד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      190:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4119: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01719:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד החינוך והממשלה  ומחלקת הנוער                       , קרן חינוך :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 439:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   520- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      190:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4120: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01720:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקת עליה ראש המחלקה                                               :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 440:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מחלקת עליה; עליה; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      191:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4122: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01721:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקת עליה ראש המחלקה                                               :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 440:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מחלקת עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      191:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4124: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01722:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                       "הקסטל והמפד:  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 441:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               לנדאו שמואל חיים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;       המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; ה-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      191:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4125: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01723:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                               "מנכ:  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   521- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 441:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    קליטת עליה; פרסומים; הקצבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      191:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4126: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01724:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים                                                               :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 442:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         פרסומים; כספים; הקצבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      191:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4127: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01725:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תור ועלה                                                            :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 443:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       התנדבות במוסדות שונים בארץ[תוכנית אתגר ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             סמינריונים- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      191:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4137: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01726:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחויות משותפות ושליחויות קצרות                                    :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 444:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   522- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                גרעינים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      191:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4138: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01727:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ראש עליית הנוער                                                     :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 444:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      המחלקה לעליית ילדים ונוער; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      191:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4139: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01728:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

'                                         מנויים וכו, מאמרים - הצפה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 445:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   עתון יומי- הצפה ; קבוצת תפוז; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      191:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4141: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01729:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ראש המחלקה                                            - עליית הנוער :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 446:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              שליחים; המחלקה לעליית ילדים ונוער; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      191:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4143: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01730:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   523- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ראש המחלקה                                            - עליית הנוער :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 446:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        שליחים; עליה; המחלקה לעליית ילדים ונוער; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      191:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4145: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01731:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רבנות                                                               :  שם התיק 

                                  1977-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 446:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          גורן שלמה; הרבנות הראשית לישראל; ת"שו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      191:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4146: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01732:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים                                                               :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 448:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               המחלקה לעליית ילדים ונוער; כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      191:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4147: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01733:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכניות משותפות בארץ                                                :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 450:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   524- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              המחלקה לעליית ילדים ונוער; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      191:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4148: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01734:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת חשבונות                                                       :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 471:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  הנהלת חשבונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      192:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4149: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01735:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת חשבונות                                                       :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 410:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      192:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4151: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01736:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועד עובדים                                                          :  שם התיק 

                                  1976-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    ועדי עובדים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   525- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      192:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4155: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01737:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלגיה                                             - קלפא אורי בריסל :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      כלפה אורי 

--------------------------------------------------------------------------------

      192:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4156: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01738:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דנמרק                                         - אטינגר שוקי קופנהגן :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  דנמרק- ל "בני עקיבא בחו; אטינגר יהושע; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          דנמרק 

--------------------------------------------------------------------------------

      192:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4157: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01739:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                            - יאיר נוי לונדון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                       נוי יאיר 

--------------------------------------------------------------------------------

      192:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4158: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01740:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   526- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

דרום אפריקה                                   - נבו יהושפט קייפטאון :  שם התיק 

                                  1976-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    נבו יהושפט;     דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      192:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4159: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01741:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אפריקה                                       - דרבן , חוף יעקב :  שם התיק 

                                  1977-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            דרום אפריקה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                    חוף יעקב; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      192:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4160: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01742:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ציריך שוויץ                                               , מלר זאב :  שם התיק 

                                  1980-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        מלר זאב 

--------------------------------------------------------------------------------

      192:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4168: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01743:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יצחק מושקוביץ מינכן גרמניה                                          :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   527- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גרמניה; גרמניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                  מושקוביץ יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      192:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4169: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01744:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטריאול קנדה                                        , איגרא ישראל :  שם התיק 

                                  1976-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    איגרא ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      192:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4170: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01745:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טורונטו קנדהה                                          , פרידמן זאב :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     פרידמן זאב 

--------------------------------------------------------------------------------

      193:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4174: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01746:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                "ארה, שליח סטודנט אנגליה - פיק דוד :  שם התיק 

                                  1977-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   528- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;              בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                     פיק דוד; בריטניה; ארצות הברית; ב"ארה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      193:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4176: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01747:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יצחק פוקס ניו יורק                                                  :  שם התיק 

                                  1970-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      פוקס יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      193:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4178: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01748:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סידני אוסטרליה                                       - שורטשפט חיים :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   שורטשפט חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      193:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4179: מספר פריט 

    (  \)      1:              מספר כרכים01749:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קראקס ונצואלה                                             - ויס עמי :  שם התיק 

                                  1978-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ונצואלה; ונצואלה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        ויס עמי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   529- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      193:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4180: מספר פריט 

    (  \)      1:              מספר כרכים01750:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                        "וושינגטון ארה- בהגאון משה :  שם התיק 

                                  1977-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     בהגאון משה 

--------------------------------------------------------------------------------

      193:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4181: מספר פריט 

    (  \)      1:              מספר כרכים01751:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                       "לס ארה'לוס אנג- ברוק אהרון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     ברוק אהרון 

--------------------------------------------------------------------------------

      193:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4182: מספר פריט 

    (  \)      1:              מספר כרכים01752:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בריסל בלגיה                                             - פרי שמעון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      פרי שמעון 

--------------------------------------------------------------------------------

      193:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4186: מספר פריט 

    (  \)      1:              מספר כרכים01753:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   530- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ב                             "ארה,לס'לוס אנג, דטרויט - שנלר עתניאל :  שם התיק 

                                  1977-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                        שליחים;     שנלר עתניאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      193:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4192: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01754:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו סיטי                                           - קין בן ציון :  שם התיק 

                                  1977-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; קין בן ציון; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         מכסיקו 

--------------------------------------------------------------------------------

      193:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4193: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01755:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בואנוס איירס ארגנטינה                                 - סוויד ניסים :  שם התיק 

                                  1977-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    סוויד ניסים 

--------------------------------------------------------------------------------

      194:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4194: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01756:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ברצלונה ספרד                                         - שרוני ידידיה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   531- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ספרד; ספרד- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   שרוני ידידיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      194:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4195: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01757:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מלבורן אוסטרליה                                        - שבתאי יגאל :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     שבתאי יגאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      194:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4196: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01758:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים ארגנטינה                        - בואנוס איירס - היימן אלחנן :  שם התיק 

                                  1979-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    היימן אלחנן 

--------------------------------------------------------------------------------

      194:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4197: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01759:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                          "פילדלפיה ארה- גרין יוסי :  שם התיק 

                                  1979-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   532- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                              גרין יוסי; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      194:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4199: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01760:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                        "וושינגטון ארה- סגינר אורי :  שם התיק 

                                  1970-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     סגינר אורי 

--------------------------------------------------------------------------------

      194:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4200: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01761:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון אנגליה                                           - פאלק יורם :  שם התיק 

                                  1976-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      פאלק יורם 

--------------------------------------------------------------------------------

      194:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4202: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01762:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבת בני עקיבא מכסיקו                                  - לאופר צבי :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      לאופר צבי; מכסיקו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   533- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      194:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4204: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01763:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פלח עמנואל טורונטו                                                  :  שם התיק 

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     קנדה- ל "בני עקיבא בחו; פלח עמנואל; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                           קנדה 

--------------------------------------------------------------------------------

      194:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4206: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01764:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                     "בולטימור ארה- וייסבלום ישראל :  שם התיק 

                                  1977-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      194:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4208: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01765:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לידס צפון אנגליה                                       - ארליך עמוס :  שם התיק 

                                  1977-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     ארליך עמוס 

--------------------------------------------------------------------------------

      194:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4209: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01766:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג דרום אפריקה                                    - לארי לוי :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   534- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      194:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4211: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01767:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בבוסטון                                      $ 1200קלרמן אהרון שליח :  שם התיק 

                                  1974-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    קלרמן אהרון 

--------------------------------------------------------------------------------

      195:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4214: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01768:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                        "ניו יורק ארה- שטיין אברהם :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    שטיין אברהם 

--------------------------------------------------------------------------------

      195:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4217: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01769:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גרנובל צרפת                                            -אזולאי אסתר :  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   535- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    אזולאי אסתר 

--------------------------------------------------------------------------------

      195:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4218: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01770:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מילנו                                                 - צוריאל שלום :  שם התיק 

                                  1969-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       איטליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; איטליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    שלום צוריאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      195:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4219: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01771:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מילנו איטליה                            $ - 1200אורלנסקי ראובן שליח :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                 אורלנסקי ראובן 

--------------------------------------------------------------------------------

      195:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4220: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01772:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אונא מתניה                                                          :  שם התיק 

                                  1970-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   536- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     סקוטלנד; סקוטלנד- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    אונא מתתיהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      195:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4221: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01773:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג                                                - פורת משה :  שם התיק 

                                  1969-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      פורת משה;     דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      195:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4222: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01774:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

 אילפורד אנגליה                          1200$כהן שליח ) וורשנר(חנה :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                                            שליחה[    כהן חנה  

--------------------------------------------------------------------------------

      195:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4223: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01775:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                             "שפירא אמנון שיקגו ארה:  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    שפירא אמנון 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   537- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      195:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4224: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01776:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                                        - פריז :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 133:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; הכשרות; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      195:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4225: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01778:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נציגות האגף הדתי                                             - פריז :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 135:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                             הכשרות; הקצבות; האגף הדתי-     מחלקת הנוער והחלוץ  

--------------------------------------------------------------------------------

      195:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4228: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01777:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית                                                  - פריז :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 134:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                            הכשרות; סמינר הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      195:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4229: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01779:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ליאון צרפת                                                          :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   538- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 137:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ל"נח; הכשרות; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      195:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4230: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01780:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הלשכה המרכזית באירופה                                               :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   כספים; הקצבות; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      196:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4232: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01781:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד החינוך                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 493:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הקצבות; ירידה מהארץ; משרד החינוך והתרבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      196:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4238: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01782:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד החינוך תעודות מדריכים                                          :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

'                                                  א493:           סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   539- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    המכון למדריכי חוץ לארץ; משרד החינוך והתרבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    סמינר הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      196:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4239: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01783:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המחלקה לחינוך ולתרבות תורני                           - משרד החינוך :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 494:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        משרד החינוך והתרבות; הצעת תקציב; חות"דו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                            המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה 

--------------------------------------------------------------------------------

      196:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4240: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01784:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד הקליטה                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 496:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            קליטת עליה; חוגי עולים; משרד הקליטה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      196:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4241: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01785:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל כללי                                                          "מפד:  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 505:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         קואליציה; כספים; ל"מפד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   540- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      196:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4242: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01786:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                                "צה:  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 512:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   הכשרות; ל"צה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      196:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4243: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01787:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תרומות למעון בעיר העתיקה                                            :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 517:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            תרומות; העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      196:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4244: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01788:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת רמת מגשימים                                                   :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

'                                                 ב'+  א748:       סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שתופי[רמת מגשימים ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      196:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4245: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01789:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת משואות יצחק                                                   :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   541- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

'                                                  ב750:           סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מושב שיתופי[משואות יצחק ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      196:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4246: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01790:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה דרומית                                        ,הכשרת עין צורים:  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

'                                                  א752:           סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[עין צורים ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      196:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4247: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01791:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה דרומית עין צורים                                              :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב752:           סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[עין צורים ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      196:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4248: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01792:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית בני עקיבא בצפון אמריקה                                  :  שם התיק 

מזכיר אלן גרין מחליפו ברוס רודולף                                    

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 206:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   542- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;    צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; ל"צה; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      197:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4255: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01793:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צפון אמריקה הנהלה ארצית                                             :  שם התיק 

מזכיר אלן גרין מחליפו ברוס רודולף                                    

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 206:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; פרסומים; הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      197:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4257: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01794:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית                                                 - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 206:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        פרסומים 

--------------------------------------------------------------------------------

      197:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4259: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים01795:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

השליח רפי עניס                                ,גליל ניו יורק- ב "ארה:  שם התיק 

\                                                                   

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 211:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                  עניס רפי; הכשרות; גרעינים; עליה; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   543- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      197:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4262: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים01795:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

השליח רפי עניס                                ,גליל ניו יורק- ב "ארה:  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 211:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;               עניס רפי; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      197:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4265: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01796:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

השליח אלי וקיל                                    ,מלבורן- אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 267:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                       וקיל אלי 

--------------------------------------------------------------------------------

      197:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4266: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01797:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

השליח פוקסמן אבנר                                 ,מלבורן- אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 267:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                          פוקסמן אבנר; הכשרות;     ארבעת המינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      197:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4267: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01798:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   544- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

השליח פוקסמן אבנר                                 ,מלבורן- אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 267:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; אוסטרליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      פוקסמן אבנר; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      197:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4268: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01799:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

השליח וקיל אלי                                     ,סידני- אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 268:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;   וקיל אלי; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; אוסטרליה; סמינר בוגרים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      197:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4270: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01800:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

וולינגטון השליח מאיר טבאל                               - ניו זילנד :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 271:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ניו זילנד; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                       טבאל אלי 

--------------------------------------------------------------------------------

      198:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4277: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01801:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מלבורן אוסטרליה                                                     :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 271:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   545- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; אוסטרליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      198:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4281: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01802:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סידני אוסטרליה                                                      :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 272:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; אוסטרליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;              מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     ארבעת המינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      198:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4282: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01803:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חנן בן ארצי                                - השליח ,ניו זילנד אוקלנד:  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 272:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ניו זילנד; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      בן ארצי חנן; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      198:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4283: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01804:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לייקוב חיים                         - יוהנסבורג השליח - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 273:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   546- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;            לייקוב חיים; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      198:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4290: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01805:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                                   - יוהנסבורג :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 273:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                      מפעלי קיץ- בני עקיבא ; סמינריונים- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      198:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4291: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים01806:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לייקוב חיים                   -השליח,יוהנסבורג- מרכזי - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 273:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;   לייקוב חיים; סטודנטים; ארבעת המינים; סמינריונים- בני עקיבא ;     דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      198:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4292: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים01806:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לייקוב חיים                   -השליח,יוהנסבורג- מרכזי - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 273:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             פרסומים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   547- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      198:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4293: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01807:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רמן                                                     'יוהנסבורג צ:  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 274:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           לייקוב חיים; שליחים;     מפגשי עולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      198:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4294: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01808:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רמן                                       'יוהנסבורג צ- דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 274:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                      סמינריונים- בני עקיבא ; שליחים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      199:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4295: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01809:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הונג קונג                                                           :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 275:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            יפן; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      199:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4296: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01810:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דולינסקי אריה                              - קייפטאון - דרום אפריקה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   548- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 276:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             דולינסקי אריה; פרסומים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      199:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4297: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01811:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפעלי קיץ צרפת                                                      :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 432:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                              סמינריונים- בני עקיבא ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      199:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4298: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01812:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפעלי קיץ אנגליה                                                    :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 433:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                              מפעלי קיץ- בני עקיבא ; סמינריונים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      199:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4299: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01813:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית של בני עקיבא ישראל                                      :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 432:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   549- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     סניפים- ל "בני עקיבא בחו; בני עקיבא בישראל;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      199:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4300: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01814:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכז ישיבות בני עקיבא                                               :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 433:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                   מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      199:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4301: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01815:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                     "מפעלי קיץ ארה:  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 434:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      199:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4308: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01816:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בנות                                             ' שנה ב- מכון גולד :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 435:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   הכשרות; תוכנית יג; מכון גולד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   550- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      199:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4309: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01817:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לעזרת העם                                  - הועידה העולמית הרביעית :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 455:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         פורטוגל- ל "בני עקיבא בחו; ברזיל- ל "    בני עקיבא בחו 

;       דרום אפריקה; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; אוסטרליה- ל "    בני עקיבא בחו 

;        ד-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; ניו זילנד; אוסטרליה; פורטוגל;     ברזיל 

--------------------------------------------------------------------------------

      199:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4310: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01818:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידת היובל                                - הועידה העולמית החמישית :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ה-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      199:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4311: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01819:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                             ועידת היובל- הועידה העולמית החימישית :  [שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ה-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      199:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4312: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01820:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת ארצית בני עקיבא צפון אמריקה                                   :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   551- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מזכיר                                         - אלן גרין - ניו יורק  

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 206:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                        כרטיסי נסיעה; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      200:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4313: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01821:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת ארצית בני עקיבא צפון אמריקה                                   :  שם התיק 

מזכיר                                         - אלן גרין - ניו יורק  

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 206:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      200:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4314: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01822:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת ארצית בני עקיבא צפון אמריקה                                   :  שם התיק 

מחליפו ברוס רודולף                      ,מזכיר- אלן גרין - ניו יורק  

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 206:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; פרסומים; הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      200:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4315: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01823:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית                                                 - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   552- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 206:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     פרסומים 

--------------------------------------------------------------------------------

      200:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4316: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01824:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בצלאל משה                                      - שליח חינוך - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 207:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   בצלאל משה; הכשרות; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      200:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4317: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01825:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חינוך                                                       - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 207:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                     סמינריונים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      200:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4318: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01826:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דוד באום                                      - השליח ,ב"ארה- שיקגו :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 208:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   553- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; ארצות הברית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           באום דוד; פרסומים; שליחים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      200:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4319: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01827:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                        צוריאל ומורשת אבות(גרעינים קיבוצים - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 208:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  גרעינים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                  פרסומים; עליה;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      200:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4320: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01828:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                         מיאמי ביץ:  [שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 209:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;           שליחים; הכשרות; סמינריונים- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      201:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4321: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01829:        מספר תיק281: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נציגות האגף הדתי ניו יורק                                   - ב "ארה:  שם התיק 

יצחק טבת                                - מחליפו ,גדעון להמן- השליח  

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 209:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   554- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;           האגף הדתי- מחלקת הנוער והחלוץ ; סניפים- ל "בני עקיבא בחו;     הכשרות 

;                                                       טבת יצחק;     להמן גדעון 

--------------------------------------------------------------------------------

      201:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4324: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01830:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

האגף הדתי                                                   - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 209:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; ארצות הברית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;   סמינריונים- בני עקיבא ; גרעינים; התנדבות; האגף הדתי-     מחלקת הנוער והחלוץ  

;                                                                           עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      201:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4325: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01831:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניו יורק                                                     - גליל :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 211:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרסומים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      201:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4326: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01832:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דני תמרי                               :השליח,אנגליה-מרכזי - לונדון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 131:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   555- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;               תמרי דני; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      201:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4327: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01833:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפגש בוגרים אירופאי                                                 :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 146:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     אירופה; בוגרים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      201:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4328: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01834:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                                       - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1983-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    תקציב; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      201:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4329: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01835:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית                                                 - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 206:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            פרסומים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      201:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4330: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01836:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   556- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חינוך                                                       - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 207:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             פרסומים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      202:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4331: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01837:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועד ידידי בני עקיבא                                                 :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 480:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      203:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4332: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01838:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

"                              ועידת היובל- "הועידה העולמית החמישית :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ה-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      202:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4333: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01839:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

"                              ועידת היובל- "הועידה העולמית החמישית :  שם התיק 

רשימת הועדות והחברים בועדות               -רשימת הצירים והקריטריונים 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   557- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ה-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      202:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4334: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01840:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רשימת הועדות                  " ועידת היובל- "הועידה העולמית החמישית:  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ה-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      202:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4351: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01841:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ערב הפתיחה החגיגי                  - בית העם  - 5- הועידה העולמית ה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ה-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      202:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4352: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01842:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מברקים ומכתבים                       - ברכות  - 5- הועידה העולמית ה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ה-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      202:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4353: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01843:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   558- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

לשכה אזורית                                              - שטוקהולם :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 154:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; סקנדינביה; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              הקצבות; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      202:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4354: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01844:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחונים צרפת                                                       :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 190:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הקצבות; שליחים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      202:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4356: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01845:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב מרכזי                                                         "ארה:  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הקצבות; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                מפעלי קיץ- בני עקיבא ; הכשרות;     ארבעת המינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      202:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4360: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01846:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רד                                                     'אינדיאן אורצ:  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 201:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   559- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              שליחים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      202:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4364: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01847:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                       "ארה- חינוך :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 207:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הקצבות; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      202:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4365: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01848:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אגף דתי                                                     - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 209:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;            הקצבות; הכשרות; שליחים; פרסומים; האגף הדתי-     מחלקת הנוער והחלוץ  

--------------------------------------------------------------------------------

      203:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4366: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01849:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                "גופים ומוסדות בארה:  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 210:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   560- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הקצבות; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      203:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4367: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01850:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                      "ארה- דטרויט :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 212:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      203:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4368: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01851:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ע                                                         "סמינר גדנ:  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 604:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          ע"גדנ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      203:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4385: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים01852:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר תורני                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 605:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הכשרות; סמינר תורני- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      203:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4386: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים01852:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   561- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  נספח[סמינר תורני :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 605:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הכשרות; סמינר תורני- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      203:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4387: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01853:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית אתגר                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 611:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       התנדבות במוסדות שונים בארץ[תוכנית אתגר ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      203:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4388: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01854:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית ויניפג                                                       :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 618:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];  בארץ- לבתי ספר מקנדה [תוכנית ויניפג ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      203:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4389: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01855:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שבתונים                                                             :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 624:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   562- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      203:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4390: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01856:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טיול הכשרות שנתי                                                    :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 612:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      203:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4391: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01857:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רשימת משתתפי ההכשרות                                                :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 613:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      203:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4392: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01858:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ברזיל                                                - נרו 'ריו דה ז:  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 256:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   563- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      203:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4393: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01859:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ברזיל                                                   - סאן פאולו :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 257:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חומר הדרכה; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      204:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4445: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01860:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ברזיל                                               - בלו הוריזונטה :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 258:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      204:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4446: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים01861:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו                                                              :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 265:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ארבעת המינים; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                    ועדת הכשרות- בני עקיבא ; הכשרות;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      204:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4460: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים01861:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   564- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מכסיקו                                                              :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 265:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      204:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4462: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים01862:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 688:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      204:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4463: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים01862:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בודדים                                                              :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 688:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      204:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4464: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01863:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת חשבונות וכספים                                                :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 692:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   565- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    ארבעת המינים; הנהלת חשבונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      204:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4465: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01864:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                                "צה:  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 512:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מתנדבי חוץ לארץ- ל "מח; הכשרות; ל"צה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      204:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4466: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים01865:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכז עולמי ירושלים                                          - מזרחי :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 666:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      204:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4467: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים01865:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                   נספח[מרכז עולמי ירושלים - מזרחי :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 666:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   566- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      205:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4469: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01866:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משכורות ותנאי שכר                                           - מזרחי :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 673:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                  הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      205:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4470: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01867:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות פעילה                                                       :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 681:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מועצות עולמיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      205:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4471: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01868:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות עולמית מורחבת                                               :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 682:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פרוטוקולים; מועצות עולמיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      205:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4473: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01869:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועצה עולמית                                                        :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   567- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 683:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מועצות עולמיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      205:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4475: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01870:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית                                                        :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 684:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועידות עולמיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      205:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4482: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01871:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ביטוחים                                                             :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 693:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        ביטוחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      205:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4485: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01872:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוזים                                                               :  שם התיק 

                                  1977-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 694:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   568- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                          חוזים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      205:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4486: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01873:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                  "חוזרים כלליים חו:  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 710:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 שליחים; חוזרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      205:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4489: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01874:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המוסד להכשרת מנהיגים רוחניים                                        :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 719:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הלשכה לשרותים רוחניים בקהילות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      205:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4502: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01875:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בנות שנת שרות                                                       :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 721:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     שרות לאומי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      205:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4503: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01876:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הדפסות                                                              :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   569- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 722:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    דפוס המומחה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      205:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4504: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01877:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועצת תנועות הנוער העולמיות                                         :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 725:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  מועצת תנועות הנוער בישראל; שליחים; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      206:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4508: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01878:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מדרשת תורה ועבודה                                                   :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב751:           סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     שאלונים; מדרשת תורה ועבודה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      206:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4511: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01879:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טיול הכשרות שנתי                                                    :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 612:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   570- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      206:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4515: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01880:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                            הכשרות:  [שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט643:           סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      206:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4516: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01881:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שונות                                                               :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט642:           סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   תאונות דרכים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      206:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4520: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01882:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שונות                                                               :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט646:           סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      206:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4522: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   571- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01883:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת בארות יצחק                                                    :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט647:           סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             בארות יצחק; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      206:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4525: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01884:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שונות                                                               :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט650:           סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      206:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4528: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01885:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת כפר עציון                                                     :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט651:           סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[כפר עציון ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      206:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4530: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01886:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת כפר עציון                                                     :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  מ651:           סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   572- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[כפר עציון ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      206:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4533: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01887:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועמדים                                                             :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט652:           סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                שאלונים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      206:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4535: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01888:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

'                                                              שלב א:  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט653:           סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      206:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4537: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01889:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שונות                                                               :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט654:           סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   573- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      206:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4539: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01890:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שונות                                                               :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  מ654:           סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      206:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4541: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01891:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת שדה אליהו                                                     :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט655:           סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[שדה אליהו ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      206:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4542: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01892:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת שדה אליהו                                                     :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  מ655:           סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[שדה אליהו ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      207:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4543: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01893:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שונות                                                               :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   574- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

'                                                  ט658:           סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      207:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4544: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01894:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת סעד                                                           :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  מ659:           סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                             קבוץ[סעד ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      207:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4545: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01895:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית אתגר                                                         :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 611:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   התנדבות במוסדות שונים בארץ[    תוכנית אתגר  

--------------------------------------------------------------------------------

      207:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4546: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01896:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר רעיוני                                                        :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 610:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   575- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                         סמינריונים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      207:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4547: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01897:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית אתגר                                                         :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 611:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   התנדבות במוסדות שונים בארץ[    תוכנית אתגר  

--------------------------------------------------------------------------------

      207:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4548: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01898:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית יג בקיבוץ                                                    :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 615:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      תוכנית יג; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      207:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4549: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01899:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית יג בקיבוץ                                                    :  שם התיק 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 615:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      תוכנית יג; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      207:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4550: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01900:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   576- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה לא תנועתית                                                    :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 616:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      207:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4551: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01901:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית ויניפג                                                       :  שם התיק 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 618:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];          בארץ- לבתי ספר מקנדה [תוכנית ויניפג ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      207:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4552: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01902:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכניות בתי ספר                                                     :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 619:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        התנדבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      207:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4553: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01903:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוצדורה                                        , שמות - ל "גיוס למח:  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 620:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   577- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         מתנדבי חוץ לארץ- ל "מח; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      207:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4565: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01904:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שבתונים                                                             :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 624:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      208:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4566: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01905:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                                                  - חוגי זכור :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 625:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 סמינריונים- בני עקיבא ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      208:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4567: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01906:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תקנון ונוהל הכשרות                                                  :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 626:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                ועדת הכשרות- בני עקיבא ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   578- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      208:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4568: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01907:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבה                                                    ' - הכשרה ב:  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 627:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      208:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4569: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01908:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבה                                                    ' - הכשרה ב:  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 627:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      208:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4570: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01909:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בנות                                                     ' - הכשרה ב:  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 628:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      208:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4571: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01910:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בנות                                                     ' - הכשרה ב:  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 628:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   579- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      208:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4572: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01911:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת עין הנציב                                                     :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  מ631:           סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      208:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4574: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01912:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועמדים                                                             :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 632:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      208:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4587: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01913:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שונות                                                               :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט634:           סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   580- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      208:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4589: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01914:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת לביא                                                          :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  מ635:           סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            קבוץ[לביא ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      208:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4590: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01915:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועמדים                                                             :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט636:           סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      208:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4591: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01916:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שונות                                                               :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט638:           סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      208:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4592: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01917:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת יבנה                                                          :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  מ639:           סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   581- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   יבנה; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      209:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4593: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01918:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכז עולמי ירושלים                                          - מזרחי :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 666:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      209:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4594: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01919:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכז עולמי ירושלים                                          - מזרחי :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 666:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      209:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4595: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01920:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני מצוות ואבלות                                             ,חתונות:  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 523:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   582- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      209:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4596: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01921:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות הקבוץ הדתי                                                  :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 524:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     הקבוץ הדתי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      209:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4597: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01922:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                          "מזכ- מזכירות הקבוץ הדתי :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 525:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             הכשרות; הקבוץ הדתי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      209:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4599: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01923:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קליטה                                          - מזכירות הקבוץ הדתי :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 526:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     הקבוץ הדתי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      209:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4600: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01924:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איגוד המושבים                                                       :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   583- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 545:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  איגוד המושבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      209:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4606: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01925:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יונתן                                                               :  שם התיק 

                                  1980-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 548:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            מושב שיתופי[יונתן ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      209:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4607: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01926:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכז חיספין                                                         :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 550:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  אגודה שיתופית חקלאית- חיספית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      209:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4608: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01927:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא בישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 555:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   584- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                               בני עקיבא בישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      210:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4617: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים01928:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריס מרכזי                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 133:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הכשרות; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;    מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מתנדבי חוץ לארץ- ל "    מח 

--------------------------------------------------------------------------------

      210:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4623: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים01928:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריס מרכזי                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 133:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; הכשרות; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                              מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מתנדבי חוץ לארץ- ל "    מח 

--------------------------------------------------------------------------------

      210:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4625: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01929:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוויץ                                                       - ציריך :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 149:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   585- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      210:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4627: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01930:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריס                                                         - צרפת :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 171:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרסומים; הכשרות; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           סניפים- ל "בני עקיבא בחו;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      210:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4643: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01931:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריס                                                         - צרפת :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 171:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הכשרות; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   סניפים- ל "בני עקיבא בחו; פרסומים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      210:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4648: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01932:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                    "גיוס כספים בחו:  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 285:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     גיוס כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      210:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4652: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01933:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   586- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                                            הכשרות:  [שם התיק 

                                  1990-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 655:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      210:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4653: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01934:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חטיבת הסטודנטים היהודיים העולמית                                    :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 478:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                חטיבת הסטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      210:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4654: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01935:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפקד ציוני                                                          :  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 480:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   המפקד הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      210:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4655: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01936:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קונגרס ציוני                                                        :  שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 481:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   587- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            לב-הקונגרס הציוני ה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      211:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4659: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01937:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת לנדאו                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

'                                                  א482:           סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              הועד הפועל הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      211:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4660: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01938:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עצרת הסוכנות                                                        :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב482:           סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      211:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4661: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01939:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקת ההתיישבות                                                     :  שם התיק 

                                  1990-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 483:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              הועד הפועל הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      211:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4662: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   588- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01940:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המחלקה לסטודנטים                                                    :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 484:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      211:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4666: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01941:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סוכנות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 485:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      211:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4667: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01942:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דור המשך                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 486:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       ההסתדרות הציונית העולמית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      211:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4668: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01943:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לשכת נשיא המדינה                                                    :  שם התיק 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 487:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   589- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            הכשרות; נשיא המדינה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      211:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4669: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01944:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לשכת ראש הממשלה                                                     :  שם התיק 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 488:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מפעלי התנועה- בני עקיבא ; ראש הממשלה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      211:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4670: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01945:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרדי ממשלה כללי                                                    :  שם התיק 

                                  1989-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 488:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    משרדי ממשלה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      211:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4671: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01946:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד הבינוי והשיכון                                                 :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 490:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    משרד השיכון; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   590- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      211:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4672: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01947:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד הפנים                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 491:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     משרד הפנים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      211:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4673: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01948:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד הדתות                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 492:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     משרד הדתות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      211:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4674: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01949:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד החינוך                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 493:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    הקצבות; משרד החינוך והתרבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      212:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4675: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01950:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המחלקה לחינוך ולתרבות תורני                           - משרד החינוך :  שם התיק 

                                  1990-           עד1983-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   591- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 494:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       האגף לתרבות תורנית- משרד החינוך והתרבות ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      212:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4676: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01951:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד האוצר                                                          :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 495:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     משרד האוצר; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      212:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4677: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01952:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                       ביטוח לאומי:  [שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

'                                                  א495:           סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             המוסד לביטוח לאומי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      212:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4679: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01953:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד הקליטה                                                         :  שם התיק 

                                  1988-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 496:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   592- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                    משרד הקליטה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      212:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4682: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01954:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מנהל הסטודנטים                                                      :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 497:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                חטיבת הסטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      212:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4684: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01955:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד התקשורת                                                        :  שם התיק 

                                  1984-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 498:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   משרד התקשורת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      212:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4685: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01956:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד החוץ                                                           :  שם התיק 

                                  1989-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 499:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      משרד החוץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      212:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4688: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01957:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד הרווחה                                                         :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   593- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 501:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            משרד העבודה והרווחה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           הכשרות]; התנדבות במוסדות שונים בארץ[    תוכנית אתגר  

--------------------------------------------------------------------------------

      212:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4690: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01958:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד הביטחון                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 502:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    משרד הבטחון; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      212:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4694: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01959:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                    "אגף הנוער והנח:  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 503:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    ע"גדנ; ל"נח; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      212:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4695: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01961:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד ההסברה                                                         :  שם התיק 

                                  1985-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 504:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   594- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    מרכז ההסברה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      212:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4696: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01960:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד התיירות                                                        :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

'                                                  א503:           סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   משרד התיירות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      212:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4697: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01962:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל כללי                                                          "מפד:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 505:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          ל"מפד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      212:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4698: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01963:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אמונה                                                       - ל "מפד:  שם התיק 

                                                 507:              סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      212:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4699: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01964:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   595- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

צוות חשיבה בנושא שליחת יוסקה שפירא                                  :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

'                                                  א508:           סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   עליה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      213:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4700: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01965:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שפירא יוסקה                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 508:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                עליה; הנהלת חשבונות; שפירא יוסף; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      213:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4701: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01966:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מ                                               "בנק לאומי לישראל בע:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

'                                                  א509:           סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               בנק לאומי לישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      213:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4702: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01967:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בנק טפחות                                                           :  שם התיק 

                                  1985-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 509:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   596- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                      בנק טפחות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      213:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4703: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01968:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בנק המזרחי                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 510:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     בנק המזרחי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      213:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4704: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01969:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הבנק הבינלאומי                                                      :  שם התיק 

                                  1987-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 511:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          בנקים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      213:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4705: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01970:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בנק הפועלים                                                         :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

'                                                  א511:           סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    בנק הפועלים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      213:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4707: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01971:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   597- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ל                                                                "צה:  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 512:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             מתנדבי חוץ לארץ- ל "מח; ל"נח; ל"צה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      213:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4709: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01972:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

העיר העתיקה                                         - מעון סטודנטים :  שם התיק 

                                  1991-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 513:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      213:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4711: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01973:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מעון סטודנטים שמואל הנביא                                           :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 514:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    שמואל הנביא- מעון סטודנטים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      213:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4715: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01974:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חברה לשיקום ופתוח הרובע היהודי                                      :  שם התיק 

                                  1989-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 516:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   598- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      213:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4717: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01975:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תרומות למעון בעיר העתיקה                                            :  שם התיק 

                                  1989-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 517:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      213:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4718: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01976:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תעודות מדריכים                                        - משרד החינוך :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

'                                                  א493:           סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      213:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4720: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01977:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פיתוח ושיפוץ                                     - מעון העיר העתיקה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 518:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      213:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4721: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   599- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים01978:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוסדות להשכלה גבוהה                                                 :  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 521:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            מוסדות להשכלה גבוהה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      213:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4722: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01979:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טיפול בעולים                                                        :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 522:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               קליטת עליה; עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      214:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4725: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01980:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני מצוה ואבלות                                              ,חתונות:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 523:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      214:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4726: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01981:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות הקבוץ הדתי                                                  :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 524:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   600- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     הקבוץ הדתי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      214:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4727: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01982:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הקבוץ הדתי                                          ,ע עולמי"צוות בנ:  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

'                                                  א524:           סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             הקבוץ הדתי; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      214:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4728: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01983:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                          "מזכ- מזכירות הקבוץ הדתי :  שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 525:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             שליחים; הקבוץ הדתי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      214:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4729: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01984:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קליטה                                          - מזכירות הקבוץ הדתי :  שם התיק 

                                  1990-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 526:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         קליטת עליה; הקבוץ הדתי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   601- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      214:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4730: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01985:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דוד באום                                      - השליח ,שיקגו- ב "ארה:  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 220:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרסומים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                  באום דוד; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      214:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4731: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01986:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דוד באום                                      - השליח ,שיקגו- ב "ארה:  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 220:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרסומים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      214:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4732: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01987:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דוד באום                                      - השליח ,שיקגו- ב "ארה:  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 220:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    באום דוד; פרסומים; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      214:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4733: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01988:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   602- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שיקגו                                                       - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 220:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרסומים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      215:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4734: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01989:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שיקגו                                                       - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 220:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרסומים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      215:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4735: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01990:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דוד באום                                              ,שיקגו- ב "ארה:  שם התיק 

                                  1987-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                       באום דוד 

--------------------------------------------------------------------------------

      215:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4736: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01991:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קוסובסקי מוטי                                      ,בלגיה- אנטוורפן :  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   603- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                  קוסובסקי מוטי 

--------------------------------------------------------------------------------

      215:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4737: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01992:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אזואלוס יעקב                                          ,שוויץ- נבה 'ג:  שם התיק 

                                  1981-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   אזואלוס יעקב 

--------------------------------------------------------------------------------

      215:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4738: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01993:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבויות והתחשבנויות בין                   - הלשכה המרכזית באירופה :  שם התיק 

אלי סומר חיים הרצל        (א"האגף הדתי בפריז עם השליחים והמזכירות בת 

                                  1984-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          שליחים; הנהלת חשבונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                        הרצל חיים; סומר אלי; האגף הדתי-     מחלקת הנוער והחלוץ  

--------------------------------------------------------------------------------

      215:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4739: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01994:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארכיון                            - הלשכה באירופה , בני עקיבא בלגיה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 120:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   604- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הנהלת חשבונות; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      215:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4740: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01995:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נציגות האגף                                                  - פריז :  שם התיק 

                                  1991-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 135:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      216:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4741: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01996:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חשבונות וכספים                                                      :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 143:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  הנהלת חשבונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      216:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4742: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01997:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סקנדינביה                                                           :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 154:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         סקנדינביה; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   הכשרות; שליחים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   605- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      216:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4743: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01998:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לשכה אזורית                                              - שטוקהולם :  שם התיק 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 154:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; סקנדינביה; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      216:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4744: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים01999:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אינדיאן                                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 201:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      216:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4745: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02000:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ביץ לייק סמינר                                                      :  שם התיק 

                                  1987-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 202:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         סמינריונים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      216:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4746: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטריאול                                                    - קנדה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   606- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 212:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; שליחים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      216:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4747: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנה קיץ                                               - לס 'לוס אנג:  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 217:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      216:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4748: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ילה                                                               'צ:  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 236:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         סקנדינביה; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      216:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4749: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אורוגוואי                                              - מונטווידאו :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 254:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   607- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      216:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4750: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מקסיקו סיטי                                                         :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 265:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           סניפים- ל "בני עקיבא בחו;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      217:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4751: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מקסיקו סיטי                                                         :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 265:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "בני עקיבא בחו;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      217:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4752: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רמן                                                     'יוהנסבורג צ:  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 274:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   608- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      217:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4753: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דורבן                                                ] דרום אפריקה :  [שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 277:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      217:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4754: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 600:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      217:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4755: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 600:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      217:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4756: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   609- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

אולפנית לעברית בר אילן                                              :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 601:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      217:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4757: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבות מדריכים ופרטיכלים                                            :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 602:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      217:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4758: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבות מדריכים ופרטיכלים                                            :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 603:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      217:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4759: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית לימודים                                                      :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 603:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   610- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        תוכניות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      217:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4760: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ע                                                         "סמינר גדנ:  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 604:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          ע"גדנ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      218:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4761: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר תורני                                                         :  שם התיק 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 605:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        סמינר תורני- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      218:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4762: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר תורני                                                         :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 605:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        סמינר תורני- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      218:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4763: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   611- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים02017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                                    ,בית אל - ישיבת קרית ארבע :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 606:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      218:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4764: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                                    ,בית אל - ישיבת קרית ארבע :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 606:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            הכשרות; חברון- ישיבת ניר קרית ארבע ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      218:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4765: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אולפנא לבנות                                                        :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 607:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                אולפנות; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      218:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4766: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אולפנא לבנות                                                        :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 607:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   612- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                הכשרות; אולפנות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      218:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4767: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אולפנא לבנות                                                        :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 607:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                אולפנות; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      218:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4768: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר הדרכה                                                         :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 608:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        סמינר הדרכה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      218:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4769: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר הדרכה                                                         :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 608:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        סמינר הדרכה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   613- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      218:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4773: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר הדרכה                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 414:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      218:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4774: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועד הפועל הציוני                                                   :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 482:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              הועד הפועל הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      219:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4775: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד הדתות                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 492:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     הכשרות; הקצבות; משרד הדתות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      219:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4776: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                       מחלקת הדרכה:  [שם התיק 

                                  1991-           עד1982-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   614- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 697:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מחלקת הדרכה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      219:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4777: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                      רשימות עולים:  [שם התיק 

                                  1990-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 716:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   קליטת עליה; עליה; חוגי עולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      219:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4778: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                              מכסיקו[מנדל גולדפיין :  שם התיק 

                                  1990-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   עליה; מכסיקו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      219:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4780: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                          קבוצת חשיבה לעניני עבודה:  [שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   615- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      219:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4781: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא איטליה                                    , הלשכה באירופה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 104:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       כספים;     הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      219:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4782: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא הולנד                                     , הלשכה באירופה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 124:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; הקצבות; הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      219:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4783: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הלשכה באירופה חשבונות שונים                                         :  שם התיק 

                                  1985-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           הנהלת חשבונות; כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      219:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4785: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הלשכה באירופה חשבונות שונים                                         :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   616- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           הנהלת חשבונות; כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      219:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4786: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הלשכה באירופה חשבונות שונים                                         :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 144:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           כספים; הנהלת חשבונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      220:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4787: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

השתלמות שליחים אירופה                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 145:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      220:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4789: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                 כנס שליחים אירופה:  [שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 145:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   617- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                     כנס שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      220:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4790: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                 כנס בוגרים אירופה:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 146:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     כנס בוגרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      220:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4791: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                               מחנה סיירים אירופאי:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

'                                                  א148:           סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  אירופה; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      220:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4792: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא שוויץ                                      , הלשכה באירופה:  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 149:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים; שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                  הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      220:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4793: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02041:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   618- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ט                                                        "נציגות אמל:  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 249:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;       עליה; הקצבות; סמינריונים- בני עקיבא ; ברזיל; ברזיל- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                                 אמריקה הלטינית 

--------------------------------------------------------------------------------

      220:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4794: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קאראקאס                                                             :  שם התיק 

                                  1983-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 264:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    פרסומים; ונצואלה; ונצואלה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      220:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4795: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סידניאס                                                             :  שם התיק 

                                  1983-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 264:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      220:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4796: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סידני                                                               :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 268:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   619- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; אוסטרליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              הכשרות; שליחים;     הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      220:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4797: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מלבורן                                                              :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 267:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; אוסטרליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      220:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4798: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות הקבוץ הדתי                                                  :  שם התיק 

                                  1987-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 524:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   הכשרות; מזכירות- הקבוץ הדתי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      221:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4799: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קיבוץ דתי                                    - צוות בני עקיבא עולמי :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

'                                                  א524:           סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   620- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                   הכשרות; מזכירות- הקבוץ הדתי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      221:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4800: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ירושלים                                         - המעון בעיר העתיקה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1972-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג526:           סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    עליה; סטודנטים; העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      221:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4801: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אליצור                                                              :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 564:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             הכשרות; קליטת עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

--------------------------------------------------------------------------------

      221:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4802: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בית מאיר                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      221:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4803: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   621- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מחלקת הנוער והחלוץ                                                  :  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 416:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      221:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4807: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב בארץ                                                "מחנה קיץ מארה:  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 204:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                  הקבוץ הדתי; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      221:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4808: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב בארץ                                                "מחנה קיץ מארה:  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 204:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      221:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4809: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר שליחים תנועתי                                                 :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 406:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   622- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               שליחים; סמינר שליחים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      222:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4810: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                               "מכון דתי למדריכי חו:  שם התיק 

                                  1987-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 407:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                            הכשרות; סמינר הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      222:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4812: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                 "מנכ- מחלקת העליה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 441:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             מחלקת עליה; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      222:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4813: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת לנדאו                                                          :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

'                                                  א482:           סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    הועד הפועל הציוני; ועדת השליחות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   623- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                                    ועדה ציבורית לעניני שליחות[    ועדת לנדאו  

--------------------------------------------------------------------------------

      222:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4814: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת לנדאו                                                          :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

'                                                  א482:           סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               שליחים; ועדת השליחות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                    ועדה ציבורית לעניני שליחות[    ועדת לנדאו  

--------------------------------------------------------------------------------

      222:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4815: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות הקיבוץ הדתי                                                 :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 524:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          גרעינים; הכשרות; מזכירות- הקבוץ הדתי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      222:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4817: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המכללה ליהדות ליד מעון בני עקיבא                                    :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 653:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                                 מדרשה ללמודי יהדות[    תושיה  

--------------------------------------------------------------------------------

      222:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4818: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02058:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   624- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ה                                                              "תהיל:  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 785:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      222:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4819: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                                        - פריס :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 133:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    סניפים- ל "בני עקיבא בחו; הכשרות; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      223:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4820: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                                        - פריס :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 133:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          פרסומים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      223:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4826: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית                                                  - פריס :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 134:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   625- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הכשרות; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      223:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4827: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הלשכה המרכזית באירופה                                               :  שם התיק 

                                  1987-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          הקצבות; כספים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      223:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4828: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו סיטי                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 265:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ארבעת המינים; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      223:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4832: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מלבורן                                                              :  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 267:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   626- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   הכשרות; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      223:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4838: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ווילינגטון                                                          :  שם התיק 

                                  1988-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 271:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; ניו זילנד; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                             סמינר תורני- בני עקיבא ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      223:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4843: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תור ועלה                                                            :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 443:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

]; התנדבות במוסדות שונים בארץ[תוכנית אתגר ; עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                     סמינריונים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      223:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4845: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר תורני                                                         :  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 605:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הכשרות; סמינר תורני- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      223:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4846: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02067:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   627- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                                                              :  שם התיק 

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 751:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מושב שיתופי[משואות יצחק ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      224:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4848: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת מעלה גלבוע אמריקאית                                           :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 753:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      קבוץ[מעלה גלבוע ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      224:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4849: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקת ההסברה                                                        :  שם התיק 

                                  1987-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 474:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           פרסומים; מחלקת הסברה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      224:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4850: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלגיה                                                               :  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 120:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   628- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; הכשרות; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      224:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4852: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שונות                                                               :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   כספים; הקצבות; שליחים; הכשרות; הנהלת חשבונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      224:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4853: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שונות                                                               :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        מפעלי התנועה- בני עקיבא ; אירופה; כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      224:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4856: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית                                                 - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 206:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   629- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                          פרסומים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      224:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4858: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סאן פרנציסקו                                                        :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 218:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                            מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      224:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4860: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטווידאו                                                          :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 254:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           סניפים- ל "בני עקיבא בחו;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      225:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4864: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטווידאו                                                          :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 254:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הקצבות;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   630- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      225:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4883: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                    סידני אוסטרליה:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 268:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       הכשרות;     ארבעת המינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      225:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4904: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג מרכזי                                                     :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 273:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     קטעי עתונות; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                              כספים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      225:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4905: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג מרכזי                                                     :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 273:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      כספים; שליחים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      225:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4908: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חודשי שליחות                                                        :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   631- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 402:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      225:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4913: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חודשי שליחות                                                        :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 402:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  כספים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      225:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4916: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועד הפועל הציוני                                                   :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 482:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              הועד הפועל הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      226:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4919: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת עין הנציב                                                     :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

'                                                  ד631', ה631:    סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   632- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      קבוץ[ב "עין הנצי; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      226:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4924: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית ניסן                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 642:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     כספים; הכשרות]; לבוגרי הכשרות[תוכנית ניסן ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      226:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4926: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מעלה גלבע                  -הכשרה דרומית,בארות יצחק- הכשרה אמריקאית :  שם התיק 

                                  1989-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 648,647:          סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          בארות יצחק]; קבוץ[מעלה גלבוע ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      226:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4927: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת בארות יצחק                                                    :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג647:           סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    פרסומים; בארות יצחק; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   633- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                     מתנדבי חוץ לארץ- ל "    מח 

--------------------------------------------------------------------------------

      226:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4928: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת כפר עציון                                                     :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג651:           סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[כפר עציון ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      226:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4929: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות עולמית מורחבת                                               :  שם התיק 

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 682:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מועצות עולמיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      226:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4930: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ידיעון                                                              :  שם התיק 

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 699:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ידיעון ותיקי בני עקיבא באירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      226:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4939: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הלשכה באירופה                                                       :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   634- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1984-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           כספים; הנהלת חשבונות; הקצבות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      227:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4941: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לשכה אזורית                                              - שטוקהולם :  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 154:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; שוודיה; שוודיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      227:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4942: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רד                                             'אינדיאן אורצ- ב "ארה:  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 201:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      227:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4943: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                "ארה- הך בארץ - מח :  שם התיק 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 204:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   635- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      227:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4945: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                "ארה- הך בארץ - מח :  שם התיק 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 204:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    ארצות הברית 

--------------------------------------------------------------------------------

      227:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4946: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                 דרום אפריקה[דורבן :  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 277:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הכשרות; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      227:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4948: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

וינה                                                                :  שם התיק 

                                  1988-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 100:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   636- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     הכשרות; אוסטריה; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      227:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4949: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון מרכזי                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   שליחים; הכשרות; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      227:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4973: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לשכה אזורית                                              - שטוקהולם :  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 154:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; סקנדינביה; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      228:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4984: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית                                                         :  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 206:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פרסומים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         בוגרים-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   637- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      228:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4985: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טינק וסניפים אחרים                                        ,רסי'ניו ג:  שם התיק 

                                  1988-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 233:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                מפעלי התנועה- בני עקיבא ; פרסומים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      228:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4986: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון מרכזי                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    פרסומים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 הכשרות; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      228:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4988: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                           יוסי בן גל(אנגליה מרכזי :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                בן גל יוסי; התנדבות;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   638- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      228:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4995: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                               יוסי בן גל- אנגליה :  [שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;           בן גל יוסי; ברית המועצות; ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      228:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה4998: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שונות                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הכשרות; לשכה אזורית- בני עקיבא ; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    מפעלי קיץ- בני עקיבא ; שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      229:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5012: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכון למדריכים                                                       :  שם התיק 

                                  1986-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 407:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    סמינר הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      229:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5013: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים02103:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   639- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועד הפועל הציוני                                                    :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 482:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              הועד הפועל הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      229:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5014: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים02103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועד הפועל הציוני                                                    :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 482:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              הועד הפועל הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      229:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5028: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים02103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועד הפועל הציוני                                                    :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 482:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הצעת תקציב; הועד הפועל הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      229:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5029: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                          "מזכ- מזכירות הקבוץ הדתי :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 525:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   640- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הכשרות; שליחים; מזכירות- הקבוץ הדתי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      229:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5030: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1986-           עד1981-         תאריך התיק מ 

'                                                 ו' -  ב600:      סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      229:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5031: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבות מדריכים ופרוטוקולים                                          :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 602:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      230:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5032: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר הדרכה                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 608:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        סמינר הדרכה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   641- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      230:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5033: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 610:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      230:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5034: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית אתגר                                                         :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 611:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       התנדבות במוסדות שונים בארץ[תוכנית אתגר ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      230:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5035: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוזרים                                                     - שליחים :  שם התיק 

                                  1989-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 724:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          הנהלת חשבונות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      230:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5036: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                                               M.T.A:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   642- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

'                                                  ה751:           סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 אמריקה הלטינית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      230:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5037: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                                               M.T.A:  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

'                                                  ה751:           סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      230:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5038: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גרמניה מינכן                                                        :  שם התיק 

                                  1985-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 157:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               גרמניה; גרמניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    שליחים; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      230:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5039: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                        הך בארץ-מח:  [שם התיק 

                                  1986-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 204:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   643- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      231:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5040: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                        הך בארץ-מח:  [שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 204:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      231:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5042: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                        הך בארץ-מח:  [שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 204:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                        כרטיסי נסיעה; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      231:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5043: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02115:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סאן דייגו                                                           :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

'                                                  א215:           סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פרסומים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   644- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      231:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5044: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קאראקאס                                                             :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 264:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; ונצואלה; ונצואלה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      231:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5045: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02117:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בריסל                                                               :  שם התיק 

                                  1989-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 121:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארבעת המינים; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      231:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5047: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02118:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שלמה רומי                  - מחליפו ,שמואל כהן-השליח ,קנדה- טורונטו :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 234:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                רומי שמואל]; שליח[כהן שמואל ; שליחים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      231:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5048: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02119:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טורונטו                                                             :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   645- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 234:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      231:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5052: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02120:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטוידאו                                                           :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 254:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   סניפים- ל "בני עקיבא בחו; סמינריונים- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      232:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5054: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02121:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קאראקאס                                                             :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 264:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; ונצואלה; ונצואלה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סמינריונים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      232:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5055: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מקסיקו סיטי                                                         :  שם התיק 

                                  1984-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 265:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   646- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "בני עקיבא בחו;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      232:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5060: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מילנו                                                               :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 103:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 שליחים; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      232:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5063: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה בארות יצחק                                                    :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 647:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             בארות יצחק; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      232:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5064: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת כפר עציון                                                     :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 651:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   647- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                       קבוץ[כפר עציון ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      232:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5066: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכז עולמי                                                          :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 666:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      232:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5067: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות פעילה                                                       :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 681:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        הנהלה ארצית- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      232:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5069: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת הכשרות                                                         :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הכשרות; ועדת הכשרות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      233:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5071: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוספקטים                                                           :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   648- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1989-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 714:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        פרסומים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      233:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5072: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

וינה                                                                :  שם התיק 

                                  1986-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 100:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             אוסטריה; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   מפעלי קיץ- בני עקיבא ; פרסומים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      233:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5073: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנטוורפן                                                            :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 120:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   פרסומים; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      233:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5077: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רד                                                     'אינדיאן אורצ:  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 201:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   649- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             פרסומים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      233:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5080: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סאן פרנסיסקו                                                        :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 218:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      233:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5086: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02134:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בואנוס איירס סניפים                                                 :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 253:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      233:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5088: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גליל ניו יורק                                                       :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 211:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרסומים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   650- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      233:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5089: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מנחם לוסטיגמן                       - מדור האולפנים הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  1990-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 438:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          המכון למדריכי חוץ לארץ; הנהלת חשבונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                     מתנדבי חוץ לארץ- ל "    מח 

--------------------------------------------------------------------------------

      234:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5090: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ראש המחלקה                                            - מחלקת העליה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 440:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           עליה; קליטת עליה; שליחים; מחלקת עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      234:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5091: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02138:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרוב לבבות                                                  - כספים :  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 467:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הלשכה לשרותים רוחניים בקהילות; הנהלת חשבונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      234:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5092: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפגש בוגרים אירופאי                                                 :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   651- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 146:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  הנהלת חשבונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      234:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5093: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02140:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סיירים                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

'                                                  א148:           סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      234:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5102: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02141:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפגש בוגרים מאירופה בארץ                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 148:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     כנס בוגרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      234:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5103: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02142:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עתון שליחים אירופה                                                  :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 160:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   652- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                פרסומים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      234:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5105: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02143:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אגף דתי לונדון                                                      :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 161:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בריטניה; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      234:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5106: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02144:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחונים צרפת                                                       :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 190:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      234:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5108: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כנס עולים                                                           :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 197:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                           עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      234:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5109: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   653- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

שבת שליחים חוזרים                                                   :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 198:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      234:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5110: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קמפ מושבה בארץ                                                      :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

'                                                  א201:           סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      234:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5111: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ס                                              "שליחים קהילתיים בתכנ:  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 203:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      234:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5112: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ר                                                     "פרטיכלים הנהא:  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 205:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   654- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      234:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5118: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02150:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניו זילנד                                         ,אוסטרליה- פדרציה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

'                                                  א269:           סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            ניו זילנד; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      234:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5119: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02151:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ה                                                     "תכנית כפר הרא:  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

'                                                  א273:           סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       פ"י לחניכי דרא"להכרת א[ה"תוכנית כפר הרא; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      235:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5121: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02152:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רמן                                                     'יוהנסבורג צ:  שם התיק 

                                  1990-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 274:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   655- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      235:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5122: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02153:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אפריקה                                       - הפדרציה הציונית :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 275:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      235:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5123: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02154:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                    "גיוס כספים בחו:  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 285:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              כנס בוגרים; כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      235:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5124: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דינרים כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 286:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      גיוס כספים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      235:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5125: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז                                                         - דינר :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   656- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 287:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; גיוס כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      235:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5126: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02157:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                        גיוס כספים:  [שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 288:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     גיוס כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      235:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5128: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מאיר בן יצחק                  - ט "קאונטר פוינט אמל- מנהיגים צעירים :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 האגף הדתי- מחלקת הנוער והחלוץ ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      235:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5129: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית                                                 - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 206:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   657- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                פרסומים; שליחים;     כנס בוגרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      235:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5132: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית                                                 - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 206:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    מפגשי עולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      235:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5133: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02160:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חינוך                                                       - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 207:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      235:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5134: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גרעינים                                                     - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 208:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       שאלונים;     גרעיני עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      235:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5135: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02162:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   658- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אריאל                  /עמיחי-מרכז קהילתי,שיתופי/קיבוצי- חוגי עליה  :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

'                                                  א208:           סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     חוגי עולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      235:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5137: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02163:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אגף דתי                                                     - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 209:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; שליחים; האגף הדתי-     מחלקת הנוער והחלוץ  

;                                                             הקצבות;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      236:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5141: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02164:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוסדות וגופים                                               - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 210:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      236:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5143: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02165:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            ה"תכנית כפר הרא- קנדה :  [שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

'                                                  א236:           סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   659- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; קנדה]; פ"י לחניכי דרא"להכרת א[ה"תוכנית כפר הרא; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      236:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5144: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02166:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבות בני עקיבא                                                    :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 238:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         ל"ישיבות בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       ארצות הברית; ב"ארה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      236:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5148: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02167:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טורונטו                                                 - אור החיים :  שם התיק 

                                  1983-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 289:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         ל"ישיבות בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      236:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5149: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02168:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים אחרים                                                        :  שם התיק 

                                  1986-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 240:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   660- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         הנהלת חשבונות; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    ארצות הברית 

--------------------------------------------------------------------------------

      236:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5152: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02169:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ט                                                           "דסק אמל:  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 247:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                 אמריקה הלטינית 

--------------------------------------------------------------------------------

      236:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5156: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02170:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ט                                         "אמל- נציגות מחלקה תורנית :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 248:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       האגף לתרבות תורנית- משרד החינוך והתרבות ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       ארגנטינה; ארגנטינה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      236:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5159: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02171:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ט                                                       "תוכניות אמל:  שם התיק 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

'                                                  א250:           סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     אמריקה הלטינית; תוכניות שנתיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   661- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      236:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5161: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר קונטיננטלי                                                    :  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 251:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הכשרות; סמינריונים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      236:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5162: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02173:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ע קמפ מכסיקו                                              "ישיבות בנ:  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 266:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                     ל"    ישיבות בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      236:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5163: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02174:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הדסק                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

'                                                  א267:           סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      אמריקה הלטינית; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      236:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5172: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02175:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכניות הדסק הדרומי                                                 :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   662- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב267:           סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;               אמריקה הלטינית; הכשרות; המכון למדריכי חוץ לארץ;     ארבעת המינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      236:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5173: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02176:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ראש המחלקה                                                   - ח "נו:  שם התיק 

                                  1989-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 415:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     הקצבות; שליחים; סמינריונים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      237:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5176: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02177:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועד הפועל הציוני                                                   :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 482:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הסוכנות היהודית לארץ ישראל; הועד הפועל הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      237:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5178: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02178:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת הכשרות                                                         :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 562:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   663- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הכשרות; ועדת הכשרות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      237:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5179: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02179:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אולפנית הכשרה                                                       :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 601:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      237:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5180: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02180:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המזרחי ועידה עולמית                                                 :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

'                                                  א666:           סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ועידות עולמיות- המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       המרכז העולמי- הפועל המזרחי -     המזרחי  

--------------------------------------------------------------------------------

      237:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5182: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02181:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הדרכה                                              ' מח+ ועדת הדרכה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 697:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חומר הדרכה; ועדת הדרכה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   664- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      237:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5186: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02182:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                                               M.T.A:  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 751:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                 ישיבת הר עציון 

--------------------------------------------------------------------------------

      237:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5187: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02183:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מדרשת תורה ועבודה                                            - M.T.A:  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג751:           סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      237:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5195: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02184:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מעלה גלבוע                      - אנגליה ,ניו זילנד- הכשרה אוסטרלית :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג753:           סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                  קבוץ[מעלה גלבוע ; ניו זילנד; ניו זילנד- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      238:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5196: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02185:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לקהילות ספרדיות בסוכנות                                        ' המח:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   665- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 760:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         המחלקה לקהילות ספרדיות; אמריקה הלטינית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      238:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5198: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02186:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                     C.O.Z.Yחוגי העולים דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 775:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        דרום אפריקה; חוגי עולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      238:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5199: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02187:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבת הר עציון                                                      :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 781:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 ישיבת הר עציון; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           הכשרות]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      238:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5200: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02188:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

"                                             תהילה"תנועת עליה דתית :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 785:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   666- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      238:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5201: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02188:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

"                                             תהילה"תנועת עליה דתית :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 785:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      238:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5202: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02189:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דף קשר                                                              :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 792:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                 פרסום[דף קשר ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      238:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5204: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02190:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחליפו חיים לוינובי                  ,עזרא פח:השליח,סטר'מנצ- אנגליה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 115:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      238:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5206: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   667- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים02191:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוויץ                                                       - ציריך :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 149:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      238:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5218: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02192:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גרעינים                                                     - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1990-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 208:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  גרעינים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      238:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5219: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02193:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גליל ניו יורק                                                       :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 211:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                סניפים- ל "בני עקיבא בחו; פרסומים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      239:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5220: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02194:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גליל ניו יורק                                                       :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   668- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 211:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרסומים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      239:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5221: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02195:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                    - מונטריאול :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 212:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                      לבוגרי הכשרות[תוכנית ניסן ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

;                          פרסומים]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      239:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5222: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02196:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                      - טורונטו :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 234:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    שליחים; סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      239:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5223: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02197:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                              "ארה- מחנה - אניסמור :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 235:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   669- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      239:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5224: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סאן פאולו                                                           :  שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 257:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   סניפים- ל "בני עקיבא בחו;     אמריקה הלטינית 

--------------------------------------------------------------------------------

      239:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5225: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02199:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קאראקאס                                                             :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 264:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ונצואלה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; פרסומים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        ונצואלה 

--------------------------------------------------------------------------------

      239:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5226: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02200:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מקסיקו סיטי                                                         :  שם התיק 

                                  1987-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 265:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   670- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       הקצבות; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                  גיוס כספים; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      240:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5227: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02201:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סידני                                                               :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 268:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           הכשרות]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

;                       הצעת תקציב]; פ"י לחניכי דרא"להכרת א[ה"    תוכנית כפר הרא 

;                            סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      240:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5229: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02202:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אוקלנד                                                              :  שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 272:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; ניו זילנד; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;            מפעלי קיץ- בני עקיבא ]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      240:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5247: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02203:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנטוורפן                                                            :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 120:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   671- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 הכשרות; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      240:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5254: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02204:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אמסטרדם                                                             :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 124:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;  מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      240:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5255: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02205:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז נציגות האגף                                                    :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 135:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                      מפעלי קיץ- בני עקיבא ; האגף הדתי-     מחלקת הנוער והחלוץ  

;                                                    סמינר תורני-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      240:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5257: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02206:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרסי צרפת                                                           :  שם התיק 

                                  1985-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 138:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 שליחים; סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   672- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      240:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5259: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02207:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הלשכה המרכזית באירופה                                               :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       סניפים- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                              כספים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      240:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5260: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02208:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צפון איטליה                        - סמינר תורני אירופאי צרפתי קומו :  שם התיק 

בריג שוויץ                            - סמינר תורני אירופאי רקינגאן  

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 144:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                אירופה; סמינר תורני- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      240:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5261: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02209:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ציריך                                                               :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 149:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                  שליחים; פרסומים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      241:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5262: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02210:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   673- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מפגש בוגרים אירופאי                                                 :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 146:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     כנס בוגרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      241:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5264: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02211:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מלבורן                                                              :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 267:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                             הכשרות; ארבעת המינים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      241:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5265: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02212:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מלבורן                                                              :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 267:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      241:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5266: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02213:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בוסטון                                                              :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   674- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 224:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; הכשרות; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      241:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5267: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02214:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון מרכזי                                                        :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;       גרעיני עליה; הכשרות; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      241:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5269: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02215:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון מרכזי                                                        :  שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      241:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5270: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02216:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אירופה                                                  - מפעלי קיץ :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 431:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   675- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         התנדבות; אירופה; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                             מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מזכירות-     הקבוץ הדתי  

--------------------------------------------------------------------------------

      241:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5271: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02217:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרית מוריה                                        /אולפן דרום אפריקה:  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 437:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הסוכנות היהודית לארץ ישראל; אולפני לימוד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                 דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      241:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5272: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02218:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                               "מנכ:  שם התיק 

                                  1984-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 441:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מחלקת עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      242:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5273: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02219:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הרב דרוקמן                                                          :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 508:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             הכשרות; שפירא יוסף; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   676- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      242:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5312: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02220:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תכנית ציון                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 628:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     תוכניות שנתיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      242:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5314: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02221:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שונות                                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 797:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      242:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5315: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02222:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ראש המחלקה                                             - תורנית ' מח:  שם התיק 

                                  1987-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 455:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         שליחים; המחלקה התורנית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      242:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5316: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02223:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חטיבת הסטודנטים היהודיים העולמית                                    :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   677- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1988-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 478:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      חטיבת הסטודנטים; סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      242:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5317: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02224:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועד הפועל הציוני                                                   :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 482:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              הועד הפועל הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      242:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5318: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02225:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוסקה שפירא                                                         :  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 508:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     שפירא יוסף; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      242:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5319: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02226:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אליצור                                                              :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 564:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   678- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                    איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      243:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5320: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02227:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבות מדריכים ופרוטוקולים                                          :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 602:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         פרוטוקולים; חומר הדרכה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    סמינר הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      243:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5321: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02228:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מילנו                                                               :  שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 103:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      סמינריונים- בני עקיבא ; הכשרות;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      243:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5322: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02229:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רד                                                     'אינדיאן אורצ:  שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 201:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   679- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      243:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5323: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02230:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חינוך                                                       - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 207:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      243:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5324: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02231:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סאן פרנציסקו                                                        :  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 218:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                  הכשרות; תוכניות שנתיות- בני עקיבא ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      243:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5325: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02232:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מיאמי ביץ                                                           :  שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 222:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                       הנהלת חשבונות; הכשרות; שליחים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      243:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5326: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02233:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג מרכזי                                                     :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   680- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 273:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                               הכשרות; שליחים; כספים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      243:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5327: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02234:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג מרכזי                                                     :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 273:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                               כספים; הכשרות; שליחים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      244:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5328: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02235:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            יוהנסבורג[ דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      הכשרות; שליחים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      244:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5329: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02236:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב בארץ                                                "מחנה קיץ מארה:  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 204:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   681- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    ארצות הברית 

--------------------------------------------------------------------------------

      244:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5330: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02237:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                   "מכון למדריכי חו:  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 407:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      244:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5331: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02238:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ר ההנהלה הציונית                                  "יו- הנהלה ציונית :  שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 475:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      244:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5332: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02239:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת יבנה                                                          :  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 639:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   יבנה; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   682- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      244:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5333: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02240:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                       ב מרכזי"ארה:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      הנהלת חשבונות;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      244:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5334: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02241:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                       ב מרכזי"ארה:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      הנהלת חשבונות;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      245:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5335: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02242:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב מרכזי                                                         "ארה:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      245:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5336: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02242:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב מרכזי                                                         "ארה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   683- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      הנהלת חשבונות;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      245:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5337: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02243:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                       ב מרכזי"ארה:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      245:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5338: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02244:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                       ב מרכזי"ארה:  [שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      245:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5339: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02244:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                       ב מרכזי"ארה:  [שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   684- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      245:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5340: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02245:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון מרכזי                                                        :  שם התיק 

                                  1986-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      245:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5341: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02246:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                            אנגליה:  [שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      246:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5344: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02247:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שייע אלטמן                                  - לונדון מרכזי - אנגליה :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;        גרעינים; הכשרות; ארבעת המינים; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     הנהלת חשבונות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   685- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      246:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5351: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02248:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון מרכזי                                                        :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      246:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5357: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02249:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון מרכזי                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      שליחים; הכשרות; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      246:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5358: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02250:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר אנגליה                                                      'מנצ:  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 115:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;           סניפים- ל "בני עקיבא בחו; ארבעת המינים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      246:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5359: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   686- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים02251:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אמסטרדם                                                             :  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 124:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הולנד- ל "בני עקיבא בחו; הולנד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   שליחים; הכשרות; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      246:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5368: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02252:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז מרכזי                                                          :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 133:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; הכשרות; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;  מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      247:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5374: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02253:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז מרכזי                                                          :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 133:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; הכשרות; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      שליחים;     הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      247:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5376: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02254:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון מרכזי                                                        :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   687- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   מפעלי קיץ- בני עקיבא ; פרסומים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      247:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5400: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02255:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון מרכזי                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    הכשרות; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      247:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5401: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02256:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הלשכה המרכזית באירופה                                               :  שם התיק 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       כספים; הקצבות;     תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      247:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5402: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02257:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הלשכה המרכזית באירופה                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   688- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מפעלי התנועה- בני עקיבא ; שליחים; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      247:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5403: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02258:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפגש בוגרים                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 146:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             בוגרים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      248:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5404: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02259:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רד                                                     'אינדיאן אורצ:  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 201:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      שליחים; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      248:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5405: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02259:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רד                                                     'אינדיאן אורצ:  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 201:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   689- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                               כספים; שליחים; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      248:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5406: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02260:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב חינוך                                                         "ארה:  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 207:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; ארצות הברית; ב"ארה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      248:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5407: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02261:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דיירים                                           - מעון העיר העתיקה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 515:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מעונות סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          חוזים 

--------------------------------------------------------------------------------

      248:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5408: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02262:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות כלליות                                                       :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

'                                                 ח, ז  '600:      סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      248:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5409: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02263:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   690- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

אולפנית לעברית                                                      :  שם התיק 

                                  1988-           עד1982-         תאריך התיק מ 

'                                                 ח'ז'ו'ה' ד601:   סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     קליטת עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      249:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5410: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02264:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועצת תנועות הנוער העולמיות                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 725:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מועצת תנועות הנוער העולמיות; תנועות נוער; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                  תקציב; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      249:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5425: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02265:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ה                                                               "תהל:  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 785:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      249:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5426: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02266:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטודנטים עולים תוכניות בארץ                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 794:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   691- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      חטיבת הסטודנטים; סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      249:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5427: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02267:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                                     - לונדון :  שם התיק 

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 110:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 שליחים; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      249:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5428: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02268:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז מרכזי                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 133:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                 מפעלי קיץ- בני עקיבא ; הכשרות;     תנועות נוער 

--------------------------------------------------------------------------------

      249:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5429: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02268:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז מרכזי                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 133:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   692- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;    כספים; הכשרות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      249:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5431: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02269:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לשכה אזורית                                              - שטוקהולם :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 154:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         סקנדינביה; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;            הכשרות; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      250:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5436: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02270:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צבי גולן                                              - מכסיקו סיטי :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 265:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פרסומים; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         גולן צבי; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      250:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5437: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02271:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צבי גולן                                              - מכסיקו סיטי :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 265:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;       גולן צבי; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; שליחים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   693- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      250:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5438: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02272:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צבי גולן                                              - מכסיקו סיטי :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 265:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פרסומים; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מכסיקו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         גולן צבי; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      250:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5440: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02272:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צבי גולן                                              - מכסיקו סיטי :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 265:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פרסומים; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מכסיקו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         גולן צבי; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      250:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5441: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02273:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו סיטי                                                         :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 265:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      250:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5442: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02273:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   694- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו סיטי                                                         :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 265:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      פרסומים; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      250:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5443: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02274:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו סיטי                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 265:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 מפעלי קיץ- בני עקיבא ; העיר העתיקה- מעון סטודנטים ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      250:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5444: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02275:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ה                                         "תכנית כפר הרא- יוהנסבורג :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

'                                                  א273:           סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   פ"י לחניכי דרא"להכרת א[ה"    תוכנית כפר הרא 

--------------------------------------------------------------------------------

      251:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5449: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02276:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב מרכזי                                                         "ארה:  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   695- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פרסומים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;     בוגרים- בני עקיבא ; כנס שליחים; הכשרות; שליחים; סמינריונים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      251:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5450: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02277:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב מרכזי                                                         "ארה:  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;        שליחים; כנס שליחים; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      251:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5451: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02278:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב מרכזי                                                         "ארה:  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      251:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5452: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02279:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב מרכזי                                                         "ארה:  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   696- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 שליחים; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      251:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5453: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02280:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית                                                 - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 206:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                סטודנטים; פרסומים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      251:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5454: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02281:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                                       - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; התנדבות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                        כספים; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; הכשרות;     פרסומים 

--------------------------------------------------------------------------------

      252:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5455: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02282:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                                       - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   697- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  הכשרות; שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      252:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5456: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02283:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                                    - סטר 'מנצ:  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 115:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 שליחים; סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      252:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5457: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02284:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל הסוכנות היהודית                                               "מנכ:  שם התיק 

                                  1989-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 414:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            פרסומים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      252:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5458: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02285:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועד הפועל הציוני                                                   :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 482:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         לב-הקונגרס הציוני ה; הועד הפועל הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      252:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5459: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   698- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים02286:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת חשבונות וכספים                                                :  שם התיק 

                                  1989-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 692:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           כספים; הנהלת חשבונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      252:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5460: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02287:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

'                                                   רכב וכו, בטוחים :  שם התיק 

                                  1989-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 693:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        ביטוחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      253:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5461: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02288:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

'                                                       ז' -  וM.T.A:  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 751:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      253:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5462: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02288:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

'                                                       ח' -  זM.T.A:  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 751:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   699- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      253:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5463: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02289:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                                               M.T.A:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

'                                                  ד751:           סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      253:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5464: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02290:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                      ד"הכשרה דרומית עין צורים תשמ:  [שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

'                                                  ד752:           סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[עין צורים ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      253:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5465: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02290:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ד נספח                                   "הכשרה דרומית עין צורים תשמ:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

'                                                  ד752:           סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   700- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                       קבוץ[עין צורים ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      253:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5466: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02291:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                הכשרות- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

'                                                  ד753:           סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      253:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5467: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02292:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                               ספרד[סנטה /מלגה/מלאה:  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 129:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הכשרות; ספרד; ספרד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;  מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      253:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5468: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02293:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח מרכזי                                            - פריז , צרפת :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 133:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; הכשרות; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   701- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      253:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5469: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02294:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפגש בוגרים אירופאי                                                 :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 146:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     אירופה; בוגרים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      253:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5474: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02295:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלטימור                                                             :  שם התיק 

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 214:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      254:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5475: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02296:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                                  - לס 'לוס אנג:  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 215:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פרסומים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         בוגרים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      254:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5476: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02297:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                               - בואנוס איירס :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   702- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 253:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                תקציב; הכשרות; ארבעת המינים;     אמריקה הלטינית 

--------------------------------------------------------------------------------

      254:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5477: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02298:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נרו                                                        'ריו דה ז:  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 256:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; אמריקה הלטינית; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;         שליחים; תאונות דרכים; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הכשרות;     קבוצת תפוז 

--------------------------------------------------------------------------------

      254:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5486: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02299:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

וינה                                                                :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 100:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             אוסטריה; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   ארבעת המינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      254:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5489: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02300:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לשכה אזורית                                              - שטוקהולם :  שם התיק 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 154:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   703- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; סקנדינביה; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      254:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5490: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02301:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סידני                                                               :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 268:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       הנהלת חשבונות;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      254:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5491: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02302:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                                   - יוהנסבורג :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 273:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      254:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5492: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02303:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועד הפועל הציוני                                                   :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 482:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   704- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                              הועד הפועל הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      255:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5493: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02303:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועד הפועל הציוני                                                   :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 482:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              הועד הפועל הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      255:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5495: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02304:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות שדה אליהו                                                    :  שם התיק 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 655:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שאלונים- הכשרות ]; קבוץ[שדה אליהו ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      255:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5497: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02305:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכז עולמי ירושלים                                          - מזרחי :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 666:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      255:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5498: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02306:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   705- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ועידה עולמית                                               - המזרחי :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

 '                                                 666:            סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                              הועד הפועל הציוני 

--------------------------------------------------------------------------------

      255:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5499: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02307:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת חשבונות וכספים                                                :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 692:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    ארבעת המינים; הנהלת חשבונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      255:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5500: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02308:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                                       - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                               מפעלי קיץ- בני עקיבא ; שליחים;     הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      255:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5501: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02309:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                                       - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   706- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                        תקציב; הכשרות; שליחים;     ארבעת המינים 

--------------------------------------------------------------------------------

      256:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5504: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02310:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                                       - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      256:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5505: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02310:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                                       - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                              כספים;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      256:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5506: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02311:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                                       - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   707- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                               כספים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      256:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5508: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02312:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                             ב"ארה:  [שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 200:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שליחים; הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                               כספים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      256:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5516: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02313:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                              צרפת:  [שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 133:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; שליחים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    מפעלי קיץ- בני עקיבא ; הכשרות; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      256:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5517: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02314:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                     הלשכה באירופה:  [שם התיק 

                                  1990-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 143:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  כספים; שליחים; הכשרות; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   708- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      257:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5518: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02315:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כנס בוגרים בארץ                                                     :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 146:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     כנס בוגרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      257:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5519: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02316:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  אירלנד, בריטניה :  [שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;           מפעלי קיץ- בני עקיבא ; פרסומים; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      257:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5520: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02317:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  אירלנד, בריטניה :  [שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      שליחים; הכשרות; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      257:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5521: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02318:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   709- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מחלקה לארגון בסוכנות                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 413:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   המחלקה לארגון-     ההסתדרות הציונית העולמית  

--------------------------------------------------------------------------------

      257:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5523: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02319:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המשך מהתיק הראשון                                  ,ועד הפועל הציוני:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 482:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              הועד הפועל הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      258:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5524: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02319:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המשך מהתיק הראשון                                  ,ועד הפועל הציוני:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 482:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              הועד הפועל הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      258:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5525: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02320:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מנהל הסטודנטים                                                      :  שם התיק 

                                  1989-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 497:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   710- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מעונות סטודנטים; מינהל הסטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      258:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5526: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02321:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות הקבוץ הדתי                                                  :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 524:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        שליחים; תוכנית יג; מזכירות- הקבוץ הדתי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      258:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5527: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02322:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בית אל הכשרות                                       ,ישיבת קרית ארבע:  שם התיק 

                                  1990-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 606:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;        הכשרות; ישיבת ברכת משה; חברון- ישיבת ניר קרית ארבע ;     ישיבת הר עציון 

--------------------------------------------------------------------------------

      258:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5528: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02323:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית אתגר                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 611:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       התנדבות במוסדות שונים בארץ[תוכנית אתגר ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   711- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      258:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5529: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02324:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכז עולמי ירושלים                                          - מזרחי :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 666:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      259:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5530: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02325:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הלשכה המרכזית באירופה                                               :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       סניפים- ל "בני עקיבא בחו; הכשרות; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      259:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5531: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02325:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הלשכה המרכזית באירופה                                               :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       סניפים- ל "בני עקיבא בחו; הכשרות; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      259:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5532: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02326:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   712- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

חינוך                                                       - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1986-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 207:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרסומים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           הכשרות; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      259:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5533: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02327:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ט                                                               "אמל:  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 250:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      שליחים; תקציב; כנס שליחים; אמריקה הלטינית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      259:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5534: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02327:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ט                                                               "אמל:  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 250:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הצעת תקציב; הכשרות; אמריקה הלטינית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      259:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5535: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02328:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בואנוס איירס                                             - ארגנטינה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 252:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   713- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           סמינריונים- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      259:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5536: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02329:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטווידאו                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 254:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           סניפים- ל "בני עקיבא בחו;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      260:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5537: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02330:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג מרכזי                                                     :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 273:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שליחים; הכשרות; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      260:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5538: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02331:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכללת אורות                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 557:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   714- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            מכללה לבנות- אורות ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;            הכשרות; הנהלת חשבונות]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      260:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5539: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02332:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת עין צורים                                                     :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

'                                                 ו',ה',ד',ב752:   סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[עין צורים ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      260:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5540: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02333:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון סניפים                                                       :  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 110:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      260:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5541: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02334:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר                                                             'מנצ:  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 115:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                             מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הכשרות;     ארבעת המינים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   715- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      260:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5542: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02334:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר                                                             'מנצ:  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 115:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "בני עקיבא בחו;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      261:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5543: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02335:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הלשכה המרכזית באירופה                                               :  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הנהלת חשבונות; שליחים; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    הכשרות; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      261:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5544: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02336:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

השתלמות שליחים באירופה                                              :  שם התיק 

                                  1986-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 145:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      הנהלת חשבונות; כנס שליחים; אירופה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      261:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5545: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02337:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   716- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

לשכה אזורית                                              - שטוקהולם :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 154:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; סקנדינביה; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      261:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5546: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02338:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                           הונגריה:  [שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 170:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הונגריה; הונגריה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      261:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5547: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02339:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ע                                                         "סמינר גדנ:  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 604:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הכשרות; ע"גדנ; סמינריונים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                        ל"צה;     הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      261:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5548: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02340:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הפורום הישראלי                                                      :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   717- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 757:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הפורום הישראלי; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      261:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5549: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02341:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכז אתרוגי ישראל                                                   :  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 773:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    הנהלת חשבונות; ארבעת המינים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      262:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5550: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02342:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ה                                                               "תהל:  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 785:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                           עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      262:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5551: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02343:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ה                                                               "תהל:  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 785:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   718- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                חטיבת הסטודנטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      262:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5552: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02344:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ציריך                                                               :  שם התיק 

                                  1988-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 149:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            הנהלת חשבונות; שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      262:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5553: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02345:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב מוסדות וגופים                                                 "ארה:  שם התיק 

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 210:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרסומים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים;     ההסתדרות הציונית העולמית 

--------------------------------------------------------------------------------

      262:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5554: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02346:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שיקגו                                                               :  שם התיק 

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 220:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;     קליטת עליה; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; שליחים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   719- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      262:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5555: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02347:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטריאול                                                           :  שם התיק 

                                  1988-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 236:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;  מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                             שליחים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      263:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5556: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02348:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נציגות                                                      - ט "אמל:  שם התיק 

                                  1989-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 250:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הנהלת חשבונות; שליחים; אמריקה הלטינית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      263:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5557: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02349:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הדסק                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

'                                                  א267:           סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     קליטת עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      263:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5558: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02350:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   720- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

קייפטאון                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 276:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      הכשרות; שליחים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      263:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5559: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02350:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קייפטאון                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 276:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                       הנהלת חשבונות; שליחים; הכשרות; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      263:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5560: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02351:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גזברות הסוכנות                                                      :  שם התיק 

                                  1989-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 412:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      שליחים; כספים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      263:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5561: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02351:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גזברות הסוכנות                                                      :  שם התיק 

                                  1989-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 412:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   721- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      שליחים; כספים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      263:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5562: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02352:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועד הפועל הציוני                                                   :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 482:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              הועד הפועל הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      264:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5563: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02353:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת הכשרות                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 562:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    הקבוץ הדתי; ועדת הכשרות- בני עקיבא ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      264:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5564: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02354:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת לביא                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1981-         תאריך התיק מ 

ו                                                 ',ה',ד',ג',ב635: סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   722- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                            קבוץ[לביא ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      264:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5565: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02355:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משכורות ותנאי שכר                                           - מזרחי :  שם התיק 

                                  1989-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 673:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      264:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5566: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02356:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                             שוויץ:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 149:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; שליחים; שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;             מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הנהלת חשבונות; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      264:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5567: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02357:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית                                                 - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 206:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     סמינרים; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      264:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5568: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   723- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים02358:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חינוך                                                       - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 207:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      264:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5569: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02359:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גליל ניו יורק                                                       :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 211:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                פרסומים; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      264:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5570: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02360:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עודד וינר                                  - השליח ,מונטריאול- קנדה :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 236:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; שליחים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

; וינר עודד; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      265:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5571: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02361:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עודד וינר                                  - השליח ,מונטריאול- קנדה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   724- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 236:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; שליחים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

;                                   וינר עודד; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      265:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5572: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02362:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטריאול                                                    - קנדה :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 236:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                      קנדה; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

;                                     הכשרות; שליחים; קנדה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      265:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5573: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02363:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטריאול                                                           :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 236:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      265:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5574: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02364:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטריאול                                                           :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 236:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   725- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      265:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5575: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02365:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סידני                                                               :  שם התיק 

                                  1989-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 268:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      265:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5576: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02366:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נציגות                                               - בואנוס איירס :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 252:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;       מפעלי קיץ- בני עקיבא ; הנהלת חשבונות; הכשרות; שליחים;     אמריקה הלטינית 

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      265:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5577: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02367:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                                               - בואנוס איירס :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 253:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   726- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      265:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5578: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02368:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו סיטי                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 265:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            הנהלת חשבונות; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      266:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5579: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02368:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו סיטי                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 265:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      266:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5580: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02369:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

.                                                              ע.ת.מ:  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

'                                                 ט', ח751:        סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   727- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      266:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5581: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02370:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                         "מח- ל "צה:  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 512:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הכשרות; מתנדבי חוץ לארץ- ל "מח; ל"צה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      266:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5582: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02371:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                                "צה:  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 512:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   הכשרות; ל"צה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      266:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5583: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02372:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                                "צה:  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 512:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   הכשרות; ל"צה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      266:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5584: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02373:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יצחק שטיגליץ                                        - הלשכה באירופה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   728- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הנהלת חשבונות; שליחים; הכשרות; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     שטיגליץ יצחק; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      267:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5585: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02374:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

השליח סנדר יחזקאל                                    ,גרמניה- מינכן :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  סנדר יחזקאל; גרמניה; גרמניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      267:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5586: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02375:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אשכנז                                                       - מינכן :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               גרמניה; גרמניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      267:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5587: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02376:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אשכנז                                                               :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   729- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;               גרמניה; גרמניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      267:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5588: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02377:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אשכנז                                                               :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 195:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; גרמניה; גרמניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      267:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5589: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02378:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אוסטריה                                                             :  שם התיק 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; אוסטריה; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      267:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5590: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02379:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אוסטריה                                                             :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; אוסטריה; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      267:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5591: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02380:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   730- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שפיר אליעזר                    - ב "ח שליחות מרכזית בני עקיבא ארה"דו:  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            שפיר אליעזר; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      267:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5592: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02381:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטנוגרמות מהועידה העולמית הרביעית בית העם ירושלים                   :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ד-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      267:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5593: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02382:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תל אביב                                         ,מועצה עולמית חמישית:  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

התיק מכיל סטנוגרמות מכינוס המועצה העולמית                        :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ה-המועצה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      268:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5594: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02383:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועידה העולמית השביעית                                              :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         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  

   731- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 ז-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      268:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5595: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02384:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועידה העולמית השמינית                                              :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ח-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      268:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5596: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02385:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                              שוטף:  [שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הנהלת חשבונות; תוכנית יג; שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      268:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5597: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02385:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                              שוטף:  [שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  מפעלי קיץ- בני עקיבא ; הקצבות; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      268:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5598: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02386:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   732- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];   פרסום[אגרת לשליחים בחוץ לארץ ]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      269:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5599: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02386:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                תוכנית יג; שליחים]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      269:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5600: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים02387:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; תוכנית יג]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      269:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5601: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים02387:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   733- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           הקצבות]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      269:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5602: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים02387:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; תוכנית יג; ארבעת המינים; תקציב; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      269:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5603: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים02388:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             קליטת עליה; הקצבות; שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      270:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5604: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים02388:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   734- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                        תוכנית יג]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      270:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5605: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים02388:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          תוכנית יג; קליטת עליה; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      270:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5606: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים02389:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 הקצבות; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;            מפעלי קיץ- בני עקיבא ]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      270:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5607: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים02389:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             קליטת עליה; הקצבות; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];            לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   735- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      270:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5608: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים02389:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      271:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5609: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים02390:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     קליטת עליה; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                               ל"צה; מתנדבי חוץ לארץ- ל "    מח 

--------------------------------------------------------------------------------

      271:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5610: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים02390:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מפעלי קיץ- בני עקיבא ; קליטת עליה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                     ל"צה; הכשרות]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      271:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5611: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים02390:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   736- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               ל"צה; קליטת עליה; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      הנהלת חשבונות; מתנדבי חוץ לארץ- ל "    מח 

--------------------------------------------------------------------------------

      271:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5612: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02391:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 6:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               ל"צה; קליטת עליה; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      הנהלת חשבונות; מתנדבי חוץ לארץ- ל "    מח 

--------------------------------------------------------------------------------

      271:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5613: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02391:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 6:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הקצבות; ל"צה; קליטת עליה; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      271:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5614: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02392:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הליו הומבורגר                                         - דרום אמריקה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 6:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   737- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        מינהל הסטודנטים; הכשרות; אמריקה הלטינית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   הומבורג הליו 

--------------------------------------------------------------------------------

      272:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5616: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים02393:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                          הכשרות; כנס שליחים; גרעינים;     עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      272:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5618: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים02393:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              כספים; שליחים; הכשרות; כנס בוגרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      272:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5628: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים02393:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  המכון למדריכי חוץ לארץ; תקציב; שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   738- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      272:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5629: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים02394:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     קליטת עליה; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      272:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5630: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים02394:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                חטיבת הסטודנטים; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      272:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5631: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים02394:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                     ארבעת המינים]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      273:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5632: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02395:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   739- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גאל                                         - ישיבות מזכירות - כללי :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     פרוטוקולים; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      273:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5633: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים02396:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      273:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5634: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים02396:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     שליחים; הכשרות; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      273:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5635: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים02396:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   740- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    הנהלת חשבונות; ל"צה; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      273:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5637: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים02397:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          כספים; שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      273:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5638: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים02397:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          כספים; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      273:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5639: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים02397:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   741- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     ועידות עולמיות- בני עקיבא ; שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      274:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5658: מספר פריט 

)      א    (  4:              מספר כרכים02398:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כללי                                              - בנות שרות לאומי :  שם התיק 

                                  1990-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 721:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     שרות לאומי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      274:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5660: מספר פריט 

)      ב    (  4:              מספר כרכים02398:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כללי                                              - בנות שרות לאומי :  שם התיק 

                                  1990-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 721:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     שרות לאומי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      274:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5661: מספר פריט 

)      ג    (  4:              מספר כרכים02398:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כללי                                              - בנות שרות לאומי :  שם התיק 

                                  1990-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 721:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     שרות לאומי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      274:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5663: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   742- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)      ד    (  4:              מספר כרכים02398:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כללי                                              - בנות שרות לאומי :  שם התיק 

                                  1990-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 721:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     שרות לאומי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      274:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5665: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02399:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תנועת מגשימים                                                       :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 411:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     תנועת המגשימים; קליטת עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       ההסתדרות הציונית העולמית 

--------------------------------------------------------------------------------

      274:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5672: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02400:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 6:                סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     פרוטוקולים; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      275:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5673: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02400:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   743- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 6:                סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הקצבות; הכשרות; כספים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      275:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5674: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02401:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק ועדות                                  - הועידה העולמית השביעית :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ז-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      275:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5675: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02402:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יעדי ההגשמה בתנועה                                        ' - ועדה א:  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ז-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      275:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5676: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02403:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת מנדטים                                                         :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   744- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 ז-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      275:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5677: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02404:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

החלטות הועידה                                                       :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ז-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      275:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5678: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02405:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פלקטים                                        ,עיתונים,רדיו- תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         תקשורת; ז-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      275:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5679: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02406:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרסום                                       - 5-6-7-הועידה העולמית ה:  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ז-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;     תקשורת; ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; ה-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

;                                                                    קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   745- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      275:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5680: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02407:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עודפי שכפול שונים                                                   :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועידות עולמיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      275:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5681: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02408:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכתבי תודה                     ,תרומות ומודעות- ועידה עולמית חמישית :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 455:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     גיוס כספים; ה-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      276:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5682: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02409:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הקבוץ הדתי                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             הכשרות; הקבוץ הדתי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      276:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5683: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02410:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוויץ                                                               :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   746- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; הכשרות; שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      276:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5685: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02411:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

וינה                                                      - אוסטריה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; אוסטריה; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      276:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5686: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02412:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ועדת הכשרות- בני עקיבא ; שליחים; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      276:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5691: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02413:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית שמינית                                                 :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ח-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      276:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5692: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   747- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)      ב    (  2:              מספר כרכים02413:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית שמינית                                                 :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ח-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      276:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5693: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02414:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כללי                                          - ועידה עולמית שמינית :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ח-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      276:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5694: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02415:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                 1- יום ועידה - ועידה עולמית שמינית :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ח-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      276:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5695: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02416:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נספח רשימות                      +תכנית הועידה- ועידה עולמית שמינית :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   748- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ח-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      277:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5696: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02417:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית שמינית                                                 :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 9:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ח-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      277:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5697: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02418:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית שמינית                                                 :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 9:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ח-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      277:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5698: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02419:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ערב הפתיחה                                    - ועידה עולמית שביעית :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 10:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ז-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   749- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      277:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5699: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02420:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה                                                               :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      277:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5700: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02420:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה                                                               :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      278:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5701: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02421:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחות                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  כספים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      278:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5702: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02422:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   750- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          כספים; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      278:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5703: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02422:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     קליטת עליה; שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      278:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5704: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02423:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                 צרפת-פריז [רויטמן :  שם התיק 

                                  1965-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                 13:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                  הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      278:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5705: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02424:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                                               M.T.A:  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 14:               סימול מקורי 

                                                         2028: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   751- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      279:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5706: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02425:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 15:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הנהלת חשבונות; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      279:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5707: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02425:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 15:               סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הנהלת חשבונות; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      279:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5708: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02426:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הנהלת חשבונות; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   752- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      279:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5709: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02426:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הנהלת חשבונות; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      279:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5710: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02427:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                                                              :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 13:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      280:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5716: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02428:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                                      - לונדון :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;     ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו; פרסומים; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     שליחים 

;                                                                   ברית המועצות 

--------------------------------------------------------------------------------

      280:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5717: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02428:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                                      - לונדון :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   753- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 108:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;        ברית המועצות; ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      280:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5719: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים02429:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועידה העולמית השביעית                           - בין ועידה לועידה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 168:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ז-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      280:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5720: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים02429:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועידה העולמית השביעית                           - בין ועידה לועידה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 168:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ז-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      280:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5721: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים02429:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועידה העולמית השביעית                           - בין ועידה לועידה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 168:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   754- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ז-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      281:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5723: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02430:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועידה השביעית                                                      :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 17:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ז-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      281:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5724: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02430:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועידה השביעית                                                      :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 17:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ז-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      281:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5726: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02431:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

'                                                      ת' - בודדים ל:  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 18:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   755- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      281:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5727: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02431:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

'                                                      ת' - בודדים ל:  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 18:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      281:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5728: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02432:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1976,1974-      עד1972-1971-    תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    קטעי עתונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      282:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5729: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02433:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    קטעי עתונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      282:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5730: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02434:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   756- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    קטעי עתונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      282:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5731: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02435:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     קרית שמונה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      282:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5732: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02436:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    קטעי עתונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      282:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5734: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02437:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     קרית שמונה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      282:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5735: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02438:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   757- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     קרית שמונה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      283:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5736: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02439:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     קרית שמונה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      283:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5737: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02440:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     קרית שמונה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      283:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5738: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02441:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קטעי עתונות שונים                                                   :  שם התיק 

                                  1979-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     קרית שמונה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   758- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      283:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5741: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02442:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מיאמי                                                       - מושבה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      284:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5742: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02443:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                  - ב "ועידה תשנ:  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ח-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      284:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5745: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02443:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שוטף                                                  - ב "ועידה תשנ:  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ח-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      284:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5747: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02444:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית שלישית                                                 :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 20:               סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   759- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ג-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      284:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5748: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02444:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית שלישית                                                 :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 20:               סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ג-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      284:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5749: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02445:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועידה העולמית השישית                                               :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 21:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      284:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5750: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02445:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכתבי תודה                      ,מודעות,תרומות-הועידה העולמית השישית:  שם התיק 

'                                        דברי פתיחה וכו,מברקים,ברכות 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 21:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   760- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      284:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5751: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02446:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניו זילנד                                                           :  שם התיק 

                                  1963-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                 22:               סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; ניו זילנד; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                               מפעלי קיץ- בני עקיבא ; הכשרות;     הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      285:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5752: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02447:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הודו                                                                :  שם התיק 

                                  1965-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                 22:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; שליחים; הודו- ל "בני עקיבא בחו; הודו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      285:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5753: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02448:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סידני                                                    - אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1965-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                 22:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      285:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5754: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02448:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   761- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מלבורן                                                   - אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1965-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                 22:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       אוסטרליה; שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                 אוסטרליה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      285:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5756: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02449:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צפון אמריקה                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 23:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;        פרסומים; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; הכשרות]; לבוגרי הכשרות[    תוכנית ניסן  

--------------------------------------------------------------------------------

      285:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5757: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02450:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                                              :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;    הקצבות; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; סמינר תורני- בני עקיבא ; סמינרים;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      285:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5758: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02450:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                                              :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 24:               סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   762- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;    הקצבות; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; סמינר תורני- בני עקיבא ; סמינרים;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      286:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5759: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02451:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תלמידי ישיבות בארץ                                                  :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 25:               סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   חטיבת הסטודנטים]; לבוגרי הכשרות[תוכנית ניסן ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];    לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      286:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5760: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02452:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועידה העולמית השלישית                                              :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 25:               סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ג-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      286:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5761: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02452:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועידה העולמית השלישית                                              :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 25:               סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   763- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 ג-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      286:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5762: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02453:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בין ועידה לועידה                            - הועידה העולמית השישית :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 27:               סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      286:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5763: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02454:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ע                           "ל ונענו באמצעות המזה"בעיות שהתעוררו בחו:  שם התיק 

                                  1959-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                 28:               סימול מקורי 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      286:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5764: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02455:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחי מחנות קיץ וסיירים                                             :  שם התיק 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 29:               סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  מפעלי קיץ- בני עקיבא ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      286:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5765: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02456:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   764- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מחנות בארץ                                                          :  שם התיק 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                 30:               סימול מקורי 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      286:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5766: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02457:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                       פגישה והתייעצות שליחים באירופה וצפון אמריקה:  [שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                 31:               סימול מקורי 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      287:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5767: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02458:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עצרת הסוכנות                                                        :  שם התיק 

                                  1990-           עד1985-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב482:           סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      287:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5768: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02459:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל כללי                                                          "מפד:  שם התיק 

                                  1989-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 505:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   765- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          ל"מפד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      287:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5769: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02460:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת הכשרות                                                         :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 562:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ועדת הכשרות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      287:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5770: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02461:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות הקבוץ הדתי                                                  :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 524:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   הכשרות; מזכירות- הקבוץ הדתי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      287:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5771: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02462:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא בישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 5555:             סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           בני עקיבא בארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      287:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5772: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   766- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים02463:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא בישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 555:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           בני עקיבא בארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      288:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5773: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02464:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ירושלים                                           - חטיבת הסטודנטים :  שם התיק 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 519:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                חטיבת הסטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      288:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5774: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02465:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  בני עקיבא בישראל:  [שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 555:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           בני עקיבא בארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      288:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5775: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02466:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת הכשרות                                                         :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 562:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   767- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                ועדת הכשרות- בני עקיבא ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      288:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5776: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02467:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבת קרית ארבע                                                     :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 558:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            הכשרות; חברון- ישיבת ניר קרית ארבע ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      288:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5777: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02468:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכללת אורות                                                         :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 557:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;              מכללה לבנות- אורות ]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      288:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5778: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02469:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכז ישיבות בני עקיבא                                               :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 556:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   768- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;           הכשרות; מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      288:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5779: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02470:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגנטינה וברזיל                                      - הכשרה דרומית :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

'                                                  א503:           סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         אמריקה הלטינית; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      288:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5780: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02471:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת הכשרות                                                         :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                ועדת הכשרות- בני עקיבא ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      288:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5781: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02472:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוצא                                                    /מכתבים נכנס:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      288:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5782: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02473:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מספרים                                                              :  שם התיק 

                                  1976-           עד1972-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   769- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      289:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5783: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02474:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוצא                                                    /מכתבים נכנס:  שם התיק 

                                  1990-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                חטיבת הסטודנטים; הכשרות; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    ועדת הכשרות-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      289:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5784: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02475:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוצא                                                    /מכתבים נכנס:  שם התיק 

                                  1987-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        ועדת הכשרות- בני עקיבא ; הכשרות; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      289:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5785: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02476:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוטוקולים                                                          :  שם התיק 

                                  1955-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   770- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      289:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5786: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02477:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית רביעית                                                 :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ד-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      289:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5787: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02478:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנוער הציוני                                                        :  שם התיק 

                                  1987-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 731:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                האגוד העולמי של הציונים הכלליים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      289:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5788: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02479:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                                               M.T.A:  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      289:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5789: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02480:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוברת הוראות לשליח היוצא                                            :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 439:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   771- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      289:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5790: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02481:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                                  1988- ט ריכוז "אמל:  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הכשרות; שליחים; אמריקה הלטינית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      289:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5791: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02482:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

'                                  נ- ט "דרום אפריקה תכנית עדכון תשמ:  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                סמינרים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      289:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5792: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02483:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אמונה                                                       - ל "מפד:  שם התיק 

                                  1989-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; ל"מפד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      290:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5793: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02484:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   772- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

פרוספקטים                                                           :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        פרסומים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      290:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5794: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02485:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פלקטים וכרזות                                                       :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  פרסומים; בני עקיבא בארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      290:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5795: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02486:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פלקטים וכרזות                                                       :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  פרסומים; בני עקיבא בארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      290:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5796: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02487:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פלקטים וכרזות                                                       :  שם התיק 

י                                        "התיק שייך לבני עקיבא בא:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  פרסומים; בני עקיבא בארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      291:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5799: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02488:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                          שליחונים:  [שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   773- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      291:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5800: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02489:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            ב-הכשרה דרומית מחזור א:  [שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         אמריקה הלטינית; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      291:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5801: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02490:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                        שרות לאומי:  [שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     שרות לאומי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      291:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5803: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02491:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   מלחמת יום כיפור:  [שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             מלחמת יום הכיפורים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   774- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      292:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5804: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02492:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכתבים לדוגמא                                                       :  שם התיק 

                                  1975-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 479:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      292:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5806: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02494:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוזרים בעניני החטיבה ושונות                                         :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

'                                                  א414:           סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         חוזרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      292:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5807: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02495:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוזרים                                                              :  שם התיק 

                                  1966-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         חוזרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      292:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5808: מספר פריט 

)      א    (  4:              מספר כרכים02496:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  ועידות בני עקיבא:  [שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   775- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועידות עולמיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      292:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5809: מספר פריט 

)      ב    (  4:              מספר כרכים02496:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  ועידות בני עקיבא:  [שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועידות עולמיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             ה-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      293:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5810: מספר פריט 

)      ג    (  4:              מספר כרכים02496:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  ועידות בני עקיבא:  [שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועידות עולמיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             ה-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      293:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5811: מספר פריט 

)      ד    (  4:              מספר כרכים02496:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  ועידות בני עקיבא:  [שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ה-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                 ועידות עולמיות-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   776- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      293:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5812: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02497:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כללי                                                                :  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                פרסומים; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      293:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5813: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02498:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            יוצא/מכתבי שליחים נכנס:  [שם התיק 

                                  1981-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 מכתבים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      293:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5814: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02499:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            יוצא/מכתבי שליחים נכנס:  [שם התיק 

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 מכתבים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      294:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5815: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02500:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            יוצא/מכתבי שליחים נכנס:  [שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   777- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                 שליחים; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      294:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5816: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02500:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            יוצא/מכתבי שליחים נכנס:  [שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 מכתבים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      294:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5818: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02501:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועידה העולמית השישית                                               :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        פרסומים; ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      294:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5819: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02502:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוטוקולים                     - הועידה העולמית השישית של בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      294:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5820: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02503:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוטוקולים                     - הועידה העולמית השישית של בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   778- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     פרוטוקולים; ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      294:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5821: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02504:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוטוקולים                     - הועידה העולמית השישית של בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     פרוטוקולים; ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      294:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5822: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02505:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוטוקולים                     - הועידה העולמית השישית של בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      294:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5823: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02506:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוטוקולים                     - הועידה העולמית השישית של בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      294:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5824: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   779- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים02507:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

החלטות כלליות                  - הועידה העולמית השישית של בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      295:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5826: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02508:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שאריות ועידת עמיחי                                                  :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      295:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5827: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02508:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שאריות ועידת עמיחי                                                  :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      295:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5828: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02509:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ר                                                       "יו- המזרחי :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 669:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   780- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      295:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5829: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02510:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגון                                                      - המזרחי :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 670:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      295:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5830: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02511:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחים                                      - ל "מנויים בחו" -הצופה:  "שם התיק 

                                  1981-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 675:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       עתון יומי- הצפה ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      295:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5831: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02512:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות פעילה                                                       :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 681:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      295:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5833: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02512:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   781- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מזכירות פעילה                                                       :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 681:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5834: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02513:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות עולמית מורחבת                                               :  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 682:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מועצות עולמיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5835: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02513:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות עולמית מורחבת                                               :  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 682:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5837: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02514:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ת משיב כהלכה                                                     "שו:  שם התיק 

                                                 679:              סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   782- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                           ת"שו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5838: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02515:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים                                                       - מזרחי :  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 668:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5840: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02516:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועצה עולמית                                                        :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 683:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מועצות עולמיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5841: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02517:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                 עניני דת- הכשרות :  [שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5842: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02518:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   783- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

משכורות                                                     - מזרחי :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 673:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5843: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02519:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משמרת צעירה עולמית                                                  :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          המשמרת הצעירה העולמית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5844: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02520:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רשות השידור                                                         :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 685:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    רשות השידור; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5845: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02521:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                        "מחנות קיץ וחורף בחו- חומר אינפורמציה כללי :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   784- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 מפעלי קיץ- בני עקיבא ; פרסומים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5846: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02522:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לרמן פיל                                                            :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               לרמן פיל; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5847: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02523:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שטיגליץ יצחק                                                        :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

:                .                                                 סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           שטיגליץ יצחק; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5848: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02524:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   מועמדים לשליחות:  [שם התיק 

                                  1987-           עד1966-         תאריך התיק מ 

:                .                                                 סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   785- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5849: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02525:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רשות השידור                                                         :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 685:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    רשות השידור; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5850: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02526:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                       הרחבת התנועה- סמינר שליחים :  [שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               סמינר שליחים- בני עקיבא ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5851: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02527:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                               סרט יובל לבני עקיבא:  [שם התיק 

                                  1978-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         חמישים שנה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5852: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02528:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                ו"סמינר שליחים תשל:  [שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   786- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       סמינר שליחים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5853: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02529:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                      מכתבי שליחים:  [שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 שליחים; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5854: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02530:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                ח"סמינר שליחים תשל:  [שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               סמינר שליחים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5855: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02531:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                           כנס איטליה במדרשת עמליה:  [שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   כנס בוגרים; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5856: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02532:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  המזכירות העולמית:  [שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   787- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      296:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5857: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02533:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                     ניו זילנד- יוצא /התכתבות נכנס:  [שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ניו זילנד; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      297:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5858: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02534:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ח                                                  "סמינר שליחים תשל:  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               שליחים; סמינר שליחים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      297:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5859: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02535:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                 יוצא/התכתבות נכנס:  [שם התיק 

                                  1983-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      297:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5860: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   788- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים02536:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טיפול בעולים                                                        :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               עליה; קליטת עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      297:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5861: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02537:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוטוקולים של מזכירות הכשרות                                        :  שם התיק 

                                  1972-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             פרוטוקולים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      297:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5862: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02538:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ח ביקורים בהכשרת לביא                                            "דו:  שם התיק 

                                  1976-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    חות"דו]; קבוץ[לביא ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      298:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5870: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02539:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ח ביקורים בהכשרת עין הנציב                                       "דו:  שם התיק 

                                  1976-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   789- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                      קבוץ[ב "עין הנצי; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      298:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5872: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02540:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות מזכירות עולמית                                   :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         פרוטוקולים; מועצות עולמיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      298:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5873: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02541:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ח פעילות                                "דו- ברזיל - תנועת המגשימים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  חות"דו; ברזיל; תנועת המגשימים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      298:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5878: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02542:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                   7-הועידה העולמית ה-איטליה,ע דרום אמריקה"פעילות בנ:  שם התיק 

                                  1988-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ז-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           אמריקה הלטינית; איטליה; איטליה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      298:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5879: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02543:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רשמי מסע                               - הנוער היהודי בברית המועצות :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   790- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   ברית המועצות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      298:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5880: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02544:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכתבים לדוגמא לשליחות                                               :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 מכתבים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      298:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5881: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02545:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    קטעי עתונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      298:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5882: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02546:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    קטעי עתונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   791- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      299:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5883: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים02547:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    קטעי עתונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      299:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5884: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים02547:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    קטעי עתונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      299:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5885: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים02547:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    קטעי עתונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      299:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5886: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים02548:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   792- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                    קטעי עתונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      299:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5887: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים02548:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    קטעי עתונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      300:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5888: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02549:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1974-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    קטעי עתונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      301:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5889: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02550:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            יוצא/מכתבי שליחים נכנס:  [שם התיק 

                                  1977-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 שליחים; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      301:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5891: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02551:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            יוצא/מכתבי שליחים נכנס:  [שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   793- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 מכתבים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      301:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5892: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02552:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            יוצא/מכתבי שליחים נכנס:  [שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 שליחים; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      301:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5893: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02553:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            יוצא/מכתבי שליחים נכנס:  [שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 שליחים; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      301:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5894: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02554:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            יוצא/מכתבי שליחים נכנס:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 שליחים; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      302:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5895: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   794- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים02555:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            יוצא/מכתבי שליחים נכנס:  [שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 שליחים; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      302:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5896: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02556:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            יוצא/מכתבי שליחים נכנס:  [שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 שליחים; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      302:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5898: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02557:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                       M.T.A.אוסטרליה - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      דרום אפריקה;     אוסטרליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      302:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5899: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02558:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עופרה                                                        - אתגר :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   795- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];       התנדבות במוסדות שונים בארץ[תוכנית אתגר ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                                                ישוב[    עפרה  

--------------------------------------------------------------------------------

      302:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5901: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02559:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                                         M.T.A.כללי :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      302:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5902: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02560:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             פעילות התנועה העולמית:  [שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      302:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5904: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02561:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                                              M.T.A:  .שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      302:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5905: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02562:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                                        M.T.A.דוחות :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   796- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      302:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5906: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02563:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבת שילה                   ,ישיבת המבתר,ישיבת הר עציון,מדרשת אורות:  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            ישיבת שילה; ישיבת הר עציון; מכללה לבנות-     אורות  

--------------------------------------------------------------------------------

      302:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5907: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02564:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידות עולמיות                                                      :  שם התיק 

                                  1988-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ז-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     מכתבים; ו-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      302:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5908: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02565:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  יוצא/מכתבים נכנס:  [שם התיק 

                                  1979-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 הכשרות; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   797- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      303:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5910: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02566:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  יוצא/מכתבים נכנס:  [שם התיק 

                                  1990-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      303:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5911: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02567:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                           הכשרות,יוצא/מכתבים נכנס:  [שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 הכשרות; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      303:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5912: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02568:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                     תכניות הכשרה ושמות חברי הכשרה:  [שם התיק 

                                  1986-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      303:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5913: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02569:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                       עלוני מידע,חוזרים,פרוספקטים:  [שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         חוזרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   798- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      304:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5914: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02570:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         תכניות,הדרכה,מכתבי שליחים:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        סמינר הדרכה- בני עקיבא ; שליחים; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      304:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5915: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02571:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ש                  ,חברי מרכז,מוזמנים לועידות,עסקנים- רשימות שמיות :  [שם התיק 

]                                                צירים לועידות,ליחים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      304:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5917: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02572:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                        מחנה מושבה:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      304:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5918: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02573:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                               נושאים לדיון והדרכה:  [שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   799- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      304:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5919: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02574:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא בדרום אפריקה                          - יוצא /התכתבות נכנס:  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      305:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5920: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02575:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכז ישיבות בני עקיבא                                               :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      305:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5921: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02576:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל                                        :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      305:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5922: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02577:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכז ישיבות בני עקיבא                                               :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   800- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 433:              סימול מקורי 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      305:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5923: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02578:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית בני עקיבא וסניפים                                       :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     סניפים- ל "בני עקיבא בחו; בני עקיבא בישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      305:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5924: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02579:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלה ארצית בני עקיבא וסניפים                                       :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     סניפים- ל "בני עקיבא בחו; בני עקיבא בישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      305:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5925: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02580:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית                                    - בני עקיבא בישראל :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 432:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               בני עקיבא בישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   801- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      305:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5926: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02581:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההנהלה הארצית                                    - בני עקיבא בישראל :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 432:              סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               בני עקיבא בישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      305:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5927: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02582:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא בישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 432:              סימול מקורי 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               בני עקיבא בישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      305:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5928: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02583:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא בישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 432:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               בני עקיבא בישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      305:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5929: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02584:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרית ארבע פיתוח                                                     :  שם התיק 

                                  1978-           עד1973-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   802- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 434:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      קרית ארבע; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      305:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5930: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02585:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אולפנית בני עקיבא בבר אילן                                          :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               אוניברסיטת בר אילן; אולפני לימוד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      305:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5932: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02586:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבת שפיר                                                          :  שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ישיבת אור עציון; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      305:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5933: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02587:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הלשכה לישיבות בני עקיבא בגולה                                       :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         ל"ישיבות בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   803- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      306:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5934: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02588:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                    - מונטריאול :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      306:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5935: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02589:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                  - צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   קנדה- ל "בני עקיבא בחו; קנדה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                              שליחים; הכשרות; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      306:           מספר מיכל014:                   מספר יחידה5938: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02590:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                                    - מונטריאול :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5941: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הזמנות ותוכנית הו                  -הועידה העולמית השלישית והרביעית:  [שם התיק 

,            בקשת כרטיסי כניסה-טקס פתיחת הועידה העולמית הרביעית,עידה 

]                קטעי עתונות על הועידה העולמית הרביעית,אישור השתתפות 

                                  1974-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   804- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ג-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                קטעי עתונות; ד-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5942: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כג אדר תשלד                           -יח אדר-הועידה העולמית הרביעית:  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    קטעי עתונות; ד-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5943: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית רביעית תשלג                                            :  שם התיק 

                                  1976-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    קטעי עתונות; ד-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5944: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הדרכה                  ' דפי קשר של מח+פרסומים של בני עקיבא העולמית:  [שם התיק 

]                                                   במזכירות העולמית 

                                  1983-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        פרסום[דף קשר ; פרסומים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   805- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5951: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ראש המחלקה                                            - עליית הנוער :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 446:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מפעלי התנועה- בני עקיבא ; עליית הנוער; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     שפירא יוסף 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5952: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרוב לבבות                                                  - כספים :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 467:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  חות"דו; כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5954: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משכורות                                                             :  שם התיק 

                                  1982-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 471:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           הנהלת חשבונות; כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5956: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ר ההנהלה הציונית                                    "יו,הנהלה ציונית:  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   806- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 475:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5958: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרן קיימת לישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 477:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הנהלת חשבונות; קרן קיימת לישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5961: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חטיבת הסטודנטים היהודיים העולמית                                    :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 478:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                חטיבת הסטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5962: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועד הפועל הציוני                                                   :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 482:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   807- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;          ל-הקונגרס הציוני ה; הועד הפועל הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5963: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המחלקה לארגון                                                       :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 485:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             ל-הקונגרס הציוני ה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   המחלקה לארגון-     ההסתדרות הציונית העולמית  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5964: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סידני אוסטרליה                                      ] שליח[אלי וקיל :  שם התיק 

                                  1981-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; וקיל אלי; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                       אוסטרליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5965: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בואנוס איירס ארגנטינה                                ] שליח[ינקי זק :  שם התיק 

                                  1981-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; זק יעקב; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                       ארגנטינה 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5967: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   808- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                     "ניו יורק ארה] שליח[משה בצלאל :  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      בצלאל משה 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5968: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                   "ארה- בלטימור ] שליח[ברונר יעקב :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; ברונר יעקב; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    ארצות הברית 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5969: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                "ארה- טקסס ,יוסטון] שליח[יהושע גלעד:  שם התיק 

                                  1983-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     גלעד יהושע 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5970: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                   - לונדון ] שליח[מוטי בר לב :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   809- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    בר לב מרדכי 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5972: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גוטבורג שודיה                                       ] שליח[ברנד רפי :  שם התיק 

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שוודיה; שוודיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                       ברנד רפי 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5974: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המכון לשליחות                                                       :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 401:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 מכון להכשרת שליחים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; סמינר שליחים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5982: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                 עולים בוגרי בני עקיבא[משרד הקליטה :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 496:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   810- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  עליה; כנס בוגרים; משרד הקליטה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5984: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                               ברכות והזמנות[אבלות /בני מצוה/חתונות:  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 523:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5986: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת שדה אליהו                                                     :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

'                                                  א655:           סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[שדה אליהו ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5987: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ירושלים                                      - המרכז העולמי - מזרחי :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 666:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   811- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5988: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                     מכתבים[בודדים :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 688:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   עליה; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5989: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                   המרכז לחינוך יהודי בתפוצות- אוניברסיטת בר אילן :  [שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 713:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     המרכז לחינוך יהודי בתפוצות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה5990: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המוסד להכשרת מנהיגים רוחניים                                        :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 719:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     המרכז לחינוך יהודי בתפוצות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6000: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת רמת מגשימים                                                   :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   812- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

'                                                  א748:           סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שתופי[רמת מגשימים ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6001: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

"                                             תהילה"תנועת עליה דתית :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 785:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6002: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

"                                             תהילה"תנועת עליה דתית :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 785:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                           עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6003: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פיתוח ושיפוץ                                     - מעון העיר העתיקה :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 518:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   813- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                    העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6004: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גוש דן                                            - חטיבת הסטודנטים :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 520:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                חטיבת הסטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6005: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוסדות להשכלה גבוהה                                                 :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 521:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        בוגרים- בני עקיבא ; מוסדות להשכלה גבוהה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6006: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טיפול בעולים                                                        :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 522:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               קליטת עליה; עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6007: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   814- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

טיפול בעולים                                                        :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 522:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               קליטת עליה; עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6008: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני מצוה ואבלות                                              ,חתונות:  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 523:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6009: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות הקבוץ הדתי                                                  :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 525:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           מזכירות- הקבוץ הדתי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6017: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קליטה                                          - מזכירות הקבוץ הדתי :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 526:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   815- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               קליטת עליה; מזכירות- הקבוץ הדתי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6019: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת חשבונות וכספים                                                :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 692:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           כספים; הנהלת חשבונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6021: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                       הלשכה לשרותים רוחניים לקהילות בגולה[משלוחים :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 469:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ארבעת המינים; הלשכה לשרותים רוחניים בקהילות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6022: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרן קיימת לישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 477:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               קרן קיימת לישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6023: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   816- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועד הפועל הציוני                                                   :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 482:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              הועד הפועל הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6024: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                              הזמנות וברכות[בני מצוה ואבלות ,חתונות:  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 523:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6025: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת הכשרות                                                         :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 562:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הכשרות; ועדת הכשרות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6026: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                 תנועת התנדבות לעליה הדתית- ה "תהל:  [שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 785:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   817- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6027: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת                                                         - פריז :  שם התיק 

                                  1977-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 171:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; שליחים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6028: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ברזיל ואורוגוואי                            ,ארגנטינה- הכשרה דרומית :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         אמריקה הלטינית; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; ארגנטינה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                        אורוגוואי; ארגנטינה; ברזיל; ברזיל- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6029: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תכניות ריהוט                                                        :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   818- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6030: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק מפעלים וסמינרים                                                 :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 420:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

בתיק גם סמינר לשליחי בני עקיבא                                   :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              סמינר שליחים- בני עקיבא ; סמינרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6031: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה                                                               :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                פרסומים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6032: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                         עתון הכשרה,הצעת תקנון הכשרה,סמינר ירושלים:  [שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  תקנון; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6033: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

י וצבא ישראל להכשרות בני עקי                  "א,עם ישראל- תיק נושא :  שם התיק 

ע                                        "ל במסגרת פיקוד הגדנ"בא מחו 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   819- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  ע"גדנ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6034: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                 תקנון,קורסי הדרכה,תוכניות- הכשרה :  [שם התיק 

                                  1982-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                            1972-1974,1976-1982החומר בתיק מהשנים :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         סמינר הדרכה- בני עקיבא ; תקנון; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6035: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים00054:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

.                             חומר ארכיוני מהלשכה באירופה לפי ארצות :  שם התיק 

ישעיהו יחיאלי          -שליח .בלגיה,שוויץ,הולנד,סקנדינביה:בני עקיבא[ 

                                  1988-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

החומר בתיק אינו רציף                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          הכשרות; שליחים; כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                       בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; סקנדינביה- ל "    בני עקיבא בחו 

;      הולנד; בלגיה; שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; הולנד- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                                      סקנדינביה 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6036: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00054:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

-                   בני עקיבא.[חומר ארכיוני מהלשכה באירופה לפי ארצות:  שם התיק 

שליח ישעיהו יחיאלי                                     .]צרפת,אנגליה 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   820- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בריטניה; הכשרות; שליחים; כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6040: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00054:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

:                   בני עקיבא[חומר ארכיוני מהלשכה באירופה לפי ארצות :  שם התיק 

שליח ישעיהו יחיאלי                                 ] וינה,רומא,מילנו 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          הכשרות; שליחים; כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;       אוסטריה; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; איטליה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6042: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המכון לשליחים                                                       :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 401:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  המכון לשליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6043: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ימי עיון וסמינר                                                     :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 404:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       סמינר שליחים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   821- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6044: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקת הנער והחלוץ                                          - גזברות :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 417:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             שליחים; תקציב- מחלקת הנוער והחלוץ ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                  המכון לשליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6045: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אגף בריטי                                                           :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 420:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             מכתבים; כנס שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6047: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                         אגף להדרכה ולהשתלמויות[אגף הסברה ופרסומים :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 422:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ל"כנס מזכירי תנועות נוער בחו; סמינרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6048: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                במחלקת הנוער והחלוץ[מנהל - אגף דתי :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   822- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1982-1980-      עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 425:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הקצבות; האגף הדתי- מחלקת הנוער והחלוץ ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   אולפני לימוד 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6054: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00061:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הזמנות וכספים                                         - מכון חזקיהו :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 430:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 כספים; סמינרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6057: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00062:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                בהסתדרות הציונית העולמית[דור ההמשך :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 486:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           דור ההמשך- ההסתדרות הציונית העולמית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6058: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00063:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                 מכתבים[משרד הפנים :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 491:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   823- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               עליה; הכשרות; מכתבים; משרד הפנים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6059: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00064:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                 מכתבים[משרד הדתות :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 492:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     הקצבות; מכתבים; משרד הדתות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6061: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00065:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוקת התנועה העולמית של בני ע                  ,תקנת ההתאגדות[הדפסות :  שם התיק 

]                                      ל להכשרה"רשימת הבאים מחו,קיבא 

                                  1981-1982-      עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 722:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  הנהלת חשבונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6071: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00066:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                             M.T.Aמדרשת תורה ועבודה :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב751:           סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   824- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6074: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00067:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מעלה גלבוע                     ] - אוסטרליה[הכשרה אנגלוסקסית דרומית :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב753:           סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      קבוץ[מעלה גלבוע ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6076: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00069:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבת הר עציון                                                      :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 781:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         הכשרות; ישיבת הר עציון; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6077: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00069:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פארק                    ,מ"הי צפונה טיולים בע,מלון המלכים[פרוספקטים :  שם התיק 

]           קתרוס ארועים והפקות,מכון ללימודי היהדות-ארץ חמדה ,ניצנים 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 714:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                פרסומים; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6078: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00070:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   825- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                ע.ת.תכנית מ,פרוטוקולים,מכתבים[שוטף :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             פרוטוקולים; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           הכשרות]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

;                                                 מועצות עולמיות-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6080: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00071:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         ל"הכשרת מדריכים דתיים מחו:  [שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6082: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00072:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תכנית                   +תכנית בני עקיבא דרום אפריקה[תיק הדרכה צעירה:  שם התיק 

]                                                   חפירה באתר סוסיא 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        סמינר הדרכה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל014:                   מספר יחידה6084: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00073:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק הדרכה צעירה                                                     :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   826- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                        סמינר הדרכה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6087: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00074:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                  רשימה שמית- ל "שבאו מחו[סטודנטים :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             בוגרים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                העיר העתיקה-     מעון סטודנטים  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6088: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00075:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

 -                   M.T.Aתוכנית ]אוסטרליה,דרום אפריקה,ישראל[כתובות :  שם התיק 

הכשרה                                                                

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6089: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00076:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נ                  ,העתקים ורשימות דרום אפריקה- תיק כסף ,M.T.Aהכשרה :  שם התיק 

אוסטרליה                                                  ,ניו זילנד 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                              כספים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6090: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00077:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   827- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                                M.T.Aתיק איסוף חומר :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6091: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00078:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

-                  תוכנית דרום אפריקה-מכון מאיר[M.T.A,ישיבות,תוכניות:  שם התיק 

]            לוח זמנים ומערכת שעות-מכללה לבנות-אורות ישראל,לוח זמנים 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                     הכשרות;     ישיבת הר עציון 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6092: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00079:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                        ל כולל קורות חיים"הגשת טפסי בקשה מחו[הכשרה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       שאלונים- הכשרות ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6094: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00080:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                      כולל קורות חיים, ל "הגשת טפסי בקשה מחו[הכשרה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   828- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       שאלונים- הכשרות ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6095: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00081:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כתובות עולים מאמריקה הלטינית                                        :  שם התיק 

                                  1984-1983-      עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               קליטת עליה; עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6096: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00082:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קאראקאס                                                   - ונצואלה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 264:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ונצואלה; ונצואלה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6098: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00083:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תכנית של בני עקיבא ומרכז יעקב הרצוג ללימודי                   [שראל :  שם התיק 

]                    בני עקיבא מדרום אפריקה[עליה+ סמינר ישיבה ]יהדות 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  סמינרים; המפעל הלאומי למתנדבים בישראל- שר אל ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   829- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6117: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00084:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר בני עקי                  ,מכון אורה,מכון מאיר,מחנה דרום אפריקה:  שם התיק 

בא                                                                   

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       מכון מאיר ללימודי היהדות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   סמינרים; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     מכון אורה ללימודי היהדות 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6118: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00085:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                        שליחי בני עקיבא באירופה ומפעלי קיץ באירופה:  [שם התיק 

                                  1986-1984-      עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       אירופה; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6119: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00086:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                  מכתבים,הלשכה באירופה- חיים הרצל :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         מכתבים; שליחים; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6120: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00087:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                        שליחות באנגליה- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   830- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6121: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00088:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                         סטר'שליחות בצפון אנגליה ובמנצ- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        פרסומים 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6122: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00089:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         שליחות בהולנד- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הנהלת חשבונות; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; הולנד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6123: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00090:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלגיה                                                               :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; בלגיה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   831- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6125: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00091:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הקונסיסטואר                   -יהודה מצליח,שליחות בצרפת- בני עקיבא :  [שם התיק 

]                                                              בצרפת 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6126: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00092:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         תנועת נוער בצרפת-תקוותנו :  [שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     צרפת]; תנועת נוער[תקוותנו ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6127: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00093:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                               צרפת- תנועת ישורון :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      תנועת נוער[ישורון ; צרפת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6128: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00094:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                ארגון בצרפת - Beth Ami- "בית עמי :  ["שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   832- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            כספים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6129: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00095:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                  ארגון דתי ציוני של סטודנטים יהודים באירופה- קשר :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים]; ארגון סטודנטים דתי ציוני[קשר ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6130: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00096:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המשמרת                  -תנועה לצעירים וסטודנטים ציוניים דתיים-נועם:  [שם התיק 

הצעירה של המזרחי באירופה                                             

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       תנועה לצעירים וסטודנטים ציונים דתים-נועם; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             אירופה]; המזרחי[    המשמרת הצעירה  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6131: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00097:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                        שליחות באיטליה- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            הכשרות; שליחים; כספים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   833- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6132: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00098:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         שליחות בשוויץ- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  חות"דו; כספים; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; שוויץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6133: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00099:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         בני עקיבא שליחות באוסטריה:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; אוסטריה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     חות"    דו 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6134: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00100:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                        שליחות בגרמניה- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               גרמניה- ל "בני עקיבא בחו; גרמניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6136: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00101:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                     שליחות בסקנדינביה- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   834- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; חות"דו; סקנדינביה; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6139: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00102:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חיים                  ,פרוטוקולים מישיבת ועדת הכשרות ומדריכי הכשרות:  [שם התיק 

]                                                       מכתבים- הרצל 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ועדת הכשרות- בני עקיבא ; פרוטוקולים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6140: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00103:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                    מפעלי קייץ בישראל ובאירופה,מחנה סיירים באירופה:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6141: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00104:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                      סטר'לונדון ומנצ- שליחות באנגליה - בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1985-1984-      עד1982-1980-    תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            הכשרות; שליחים; כספים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   835- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6158: מספר פריט 

       )      1:               מספר כרכים00105:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         שליחות בבלגיה- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1985-1983-      עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; הכשרות; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                            סניפים- ל "בני עקיבא בחו;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6159: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים00106:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                          שליחות בצרפת- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            כספים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                  הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6160: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00106:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                          שליחות בצרפת- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   כספים; סמינרים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6161: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00106:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                          שליחות בצרפת- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   836- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       כנס בוגרים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6166: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

זיכויים ותקציבים                  ,חיובים-כספים-בפריז,הלשכה באירופה:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    תקציב; הנהלת חשבונות; כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6168: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                        שליחות באיטליה- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                            תקציב; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6171: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         שליחות בשוויץ- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; שליחים; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; שוויץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   837- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6212: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         בני עקיבא שליחות באוסטריה:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         אוסטריה; אוסטריה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6213: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                        שליחות בגרמניה- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           גרמניה- ל "בני עקיבא בחו;     גרמניה 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6214: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                       בני עקיבא שליחות בסקנדינביה:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                              סקנדינביה; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו;     תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6215: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                  באירופה[שליחונים :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   838- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           כספים; תקציב; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6216: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                   מכתבים- לשכה באירופה [לשכה כללי :  שם התיק 

                                  1984-1982-      עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מכתבים; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6217: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                  הלשכה באירופה מכתבים-חיים הרצל,אלי סומר[כללי-אגף :  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-1981-    תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מכתבים; האגף הדתי- מחלקת הנוער והחלוץ ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6218: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00116:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבת                    ,באירופה" לקירוב לבבות"פעילות [כללי- כספים :  שם התיק 

"]                                                         עץ החיים" 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  אירופה; כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   839- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6219: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                      העברת כספים מבנק לאומי בצרפת- הלשכה באירופה :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  כספים; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6220: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                     העברת כספים מבנק לאומי בשוויץ- הלשכה באירופה :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  כספים; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6222: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                       סטר'מנצ,לונדון- שליחות באנגליה - בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                              הכשרות;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6223: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         שליחות בהולנד- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   840- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; שליחים; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; הולנד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6224: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         שליחות בבלגיה- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; בלגיה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6225: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00122:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                          שליחות בצרפת- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6226: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                          שליחות בספרד- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  סמינרים; שליחים; ספרד- ל "בני עקיבא בחו; ספרד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6227: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   841- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                           מילנו,רומא- שליחות באיטליה - בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                              כספים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6228: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         שליחות בשוויץ- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; שליחים; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; שוויץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6229: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00126:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                וינה- שליחות באוסטריה - בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    התנדבות; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; אוסטריה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6230: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00127:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                       פרנקפורט,מינכן- שליחות בגרמניה - בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   842- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; גרמניה- ל "בני עקיבא בחו; גרמניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                    מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הקצבות;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6231: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                     שליחות בסקנדינביה- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; סקנדינביה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                             שליחים;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6237: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                      "תיק ועידות חו- החלטות מהועידות בארצות הברית :  שם התיק 

                                  1976-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ועידות עולמיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6238: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק פרוספקטים                                                       :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        פרסומים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   843- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6239: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק מתנחלים                                                         :  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    קטעי עתונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6240: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק מיניאפוליס                                                      :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6242: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק עידוד עליה                                                      :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                           עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6243: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דיירים                                            - תיק העיר העתיקה :  שם התיק 

                                  1974-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   844- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                    העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6244: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                  סניף ראש צורים מאוסטרליה ומדרום אפריקה[תיק גרעין :  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        גרעינים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6245: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק תקציבים לעיון ועדת ביקורת של ארצות                              :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 527:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          תקציב; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6246: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק ועד עובדים                                                      :  שם התיק 

                                  1976-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6247: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק יער בני עקיבא                                                   :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   845- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      יער בני עקיבא- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6289: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק עיריות                                                          :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            קליטת עליה; התנדבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6290: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                          תערוכה על ישראל בסניף מכסיקו[תיק תערוכות :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6291: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הקרן העולמית למורשת היהדות                                          :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              תקציב; הקרן העולמית למורשת היהדות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6292: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   846- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק ספר בני עקיבא                                                   :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      ספר בני עקיבא- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6293: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                          תעודת ביטוח לרכב[תיק טנדר:  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        ביטוחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6294: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק עתונות                                                          :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      יער בני עקיבא- בני עקיבא ; הודעות לעתונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6295: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00145:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רומניה                                              - תיק יוגוסלביה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   847- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; רומניה; יוגוסלביה; יוגוסלביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         מפעלי התנועה- בני עקיבא ; רומניה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6296: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00146:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק פולניה                                                          :  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          פולין; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6297: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                                             - תיק ממפיס :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6298: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00148:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק אגרת                                                            :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 פרסום[אגרת לשליחים בחוץ לארץ ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6299: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק רשימות                                                          :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   848- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

התיק ריק                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6300: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00150:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ביקורים בסניפי בני עקיבא באירופה                                    :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; סניפים- ל "בני עקיבא בחו; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6301: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא ארצות הברית                                               :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    שליחים; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6302: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                           ארצות הברית- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   849- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6303: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00153:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                             מבני עקיבא ארצות הברית[הך בארץ -תיק מך:  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6304: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00153:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנות קיץ ארופה                    +ב"מבני עקיבא ארה[הך בארץ -תיק מך:  שם התיק 

]                                                            ומכסיקו 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6305: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00154:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המכון לשליחות                                                       :  שם התיק 

                                  1985-1983-      עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 401:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          המכון לשליחים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6306: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00155:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר שליחים תנועתי                                                 :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   850- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1986-1984-      עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 406:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               סמינר שליחים- בני עקיבא ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6307: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00156:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                            ההסתדרות הציונית העולמית[ מחלקת ההסברה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 474:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מחלקת הסברה; ההסתדרות הציונית העולמית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6308: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00157:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המחלקה לדור המשך                  -ההסתדרות הציונית העולמית[דור המשך:  שם התיק 

]                                                          ולהתנדבות 

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 486:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           דור ההמשך- ההסתדרות הציונית העולמית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6309: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00158:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אליצור                                                              :  שם התיק 

                                  1985-1982-      עד1980-1979-    תאריך התיק מ 

                                                 564:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   851- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                    איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6310: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00159:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משואות יצחק                                         '  מחזור גM.T.A:  .שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

'                                                  ד751:           סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                                  מושב שיתופי[    משואות יצחק  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6311: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00160:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק שמיטה                                                           :  שם התיק 

                                  1980-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      שנת שמיטה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6312: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00161:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                          דפי מקורות לשיעורי רבנים:  [שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      דף מקורות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6313: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00161:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   852- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                          דפי מקורות לשיעורי רבנים:  [שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      דף מקורות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6314: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00162:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                         דיונים- בני עקיבא הועידה העולמית השביעית :  [שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ז-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6315: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00162:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                         דיונים- בני עקיבא הועידה העולמית השביעית :  [שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ז-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6316: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00163:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                              שמות וכתובות של אנשים שהתקבלו להכשרה:  [שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   853- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6317: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00164:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                           קבלה להכשרה[מיכאל אברבך :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6318: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00165:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                       קבלה להכשרה[תיאודור בלקסטון :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6319: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00166:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         קבלה להכשרה[דיויד בורוביץ :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6320: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   854- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00167:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                               קבלה להכשרה[רחל כהן :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6321: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00168:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            קבלה להכשרה[קארן דגולד :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6322: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00169:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             קבלה להכשרה[דבי דויטש :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6323: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00170:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                           קבלה להכשרה[דבי דורוביץ :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   855- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6324: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00171:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                               קבלה להכשרה[ניבה פס :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6325: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00172:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                           קבלה להכשרה[יעל פיינרמן :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6326: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00173:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                          קבלה להכשרה[סוזי פליישמן :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   856- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6327: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00174:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             קבלה להכשרה[מלכה פריד :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6328: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00175:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             קבלה להכשרה[ף גודמן 'ג:  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6329: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00176:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             קבלה להכשרה[ליסה גראד :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   857- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6330: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00177:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         קבלה להכשרה[סטיבן גרינברג :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6331: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00178:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                       קבלה להכשרה[גבריאלה הורוביץ :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6332: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00179:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                              קבלה להכשרה[אהרון קן :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   858- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6333: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00180:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                               קבלה להכשרה[סורי קץ :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6334: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00181:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                          קבלה להכשרה[ולי קוויטל 'ג:  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6335: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00182:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                              קבלה להכשרה[דבי לרנר :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6336: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00183:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         קבלה להכשרה[שרון ליפשטיין :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   859- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6337: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00184:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                          קבלה להכשרה[דיויד ניקרוג :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6338: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00185:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            קבלה להכשרה[יל פפגלו 'ג:  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6339: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00186:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                               קבלה להכשרה[מרק רוט :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   860- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6340: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00187:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                      קבלה להכשרה[סוזנה סילברסטיין :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6341: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00188:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                           קבלה להכשרה[יהושע שמידט :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6342: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00189:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            קבלה להכשרה[קארי שטיין :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   861- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6343: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00190:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             קבלה להכשרה[אורי וייל :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6344: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00191:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                      קבלה להכשרה[אנדריי ויינשטיין :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6345: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00192:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                      מכתבים- יצחק שטיגליץ,חיים הרצל[לשכה אירופאית :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 מכתבים; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6348: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00193:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   862- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יצחק שטיגליץ                               ,חיים הרצל- דסק - אירופה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 כנס שליחים; כנס בוגרים; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      שליחים; הכשרות; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6350: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00193:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יצחק שטיגליץ                               ,חיים הרצל- דסק - אירופה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; כנס שליחים; כנס בוגרים; הכשרות; שליחים; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6351: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00194:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

,                    הכשרות,שרות לאומי במסגרת התנועה[מזכירות עולמית :  שם התיק 

]                                                    פעילות בהונגריה 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 988:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שרות לאומי; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;         הונגריה; הונגריה- ל "בני עקיבא בחו; ז-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6353: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00195:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             שליחות בני עקיבא[צרפת :  שם התיק 

                                  1990-1989-      עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   863- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ל"צה; הכשרות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6354: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00196:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                           שליחות בני עקיבא[אנגליה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                               סניפים- ל "בני עקיבא בחו; כנס בוגרים;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6355: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00197:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                        שליחות בני עקיבא[סקנדינביה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; סקנדינביה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6356: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00198:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            שליחות בני עקיבא[הולנד :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; הכשרות; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; הולנד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   864- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6358: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00199:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            שליחות בני עקיבא[בלגיה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; הכשרות; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; בלגיה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6376: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00200:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                           שליחות בני עקיבא[איטליה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6377: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00201:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                    מועצת הנוער הציוני באוסטרליה,M.T.A- בני עקיבא :  [שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       אוסטרליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;               מועצת הנוער הציוני]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6378: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00201:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                    מועצת הנוער הציוני באוסטרליה,M.T.A- בני עקיבא :  [שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   865- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                             מועצת הנוער הציוני 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6379: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00202:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הקבוץ הדתי והקבוצות                                                 :  שם התיק 

                                  1979-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 431:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         קבוצת תפוז; הקבוץ הדתי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6380: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00203:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכתבים מההנהלה                    ,פרוטוקולים[ישראל - תיק בני עקיבא :  שם התיק 

]                                                      הארצית בישראל 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 432:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       בני עקיבא בארץ ישראל; מכתבים; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6422: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00204:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                  קמפ מושבה באניסמור קנדה"מחנה ,מכתבים[טורונטו קנדה:  שם התיק 

                                  1977-1976-      עד1974-1972-    תאריך התיק מ 

                                                 211:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   866- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   קנדה- ל "בני עקיבא בחו; קנדה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       כספים; מכתבים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6423: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00205:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                            - טורונטו ,אישי- דבורה ויהודה פליקס :  שם התיק 

                                  1973-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           קנדה- ל "בני עקיבא בחו; קנדה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    פליקס יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6424: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00206:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                          -טורונטו ,אישי) - גולומב(מלכה ודן תור :  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   תור דן; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; קנדה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6427: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00207:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה                                      -טורונטו ,אישי- עודד וינר :  שם התיק 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           קנדה- ל "בני עקיבא בחו; קנדה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      וינר עודד 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   867- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6429: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00208:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                       ארצות הברית- לס 'לוס אנג[אישי - יגאל המאירי :  שם התיק 

                                  1975-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

התיק מכיל מסמכים באופן לא רציף                                    

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    המאירי יגאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6430: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00208:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                       ארצות הברית- לס 'לוס אנג[אישי - יגאל המאירי :  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    המאירי יגאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6431: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00209:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                             - ניו יורק ,אישי- חיים ליכט :  שם התיק 

                                  1975-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; ליכט חיים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    ארצות הברית 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6432: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   868- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)      א    (  2:              מספר כרכים00210:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                   - פיטסבורג ,אישי-דבורה ושייקה גרינפלד :  שם התיק 

                                  1974-1972-      עד1970-1969-    תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                 גרינפלד ישעיהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6433: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00210:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                   - פיטסבורג ,אישי-דבורה ושייקה גרינפלד :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                 גרינפלד ישעיהו 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6434: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00211:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                      ארצות הברית- פילדלפיה [תיק אישי - רפי ועקנין :  שם התיק 

                                  1976-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    ועקנין רפאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6435: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00212:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                      - אישי קליבלנד -עליזה וחיים פרידמן :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   869- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    פרידמן חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6436: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00212:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                      - אישי קליבלנד -עליזה וחיים פרידמן :  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6437: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00213:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                              - שיקגו ,אישי- אמנון שפירא :  שם התיק 

                                  1974-1971-      עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    שפירא אמנון 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6439: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00214:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ברזיל                               ] סאן פאולו,[אישי- זינגר אפריים :  שם התיק 

                                  1975-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   870- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                     ברזיל; זינגר אפרים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    ברזיל- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6449: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00215:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגנטינה                         - בואנוס איירס ,אישי- לנגלבן מיכאל :  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; ארגנטינה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   לנגלבן מיכאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6450: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00216:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אורוגוואי                            - מונטוידאו ,אישי- הוכמן שמעון :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    הוכמן שמעון 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6451: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00217:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אוסטרליה                                  - מלבורן ,אישי- וולף יצחק :  שם התיק 

                                  1972-1975-      עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      וולף יצחק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   871- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6452: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00218:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אוסטרליה                                 - סידני ,אישי- פרידר אריאל :  שם התיק 

                                  1975-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    פרידר אריאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6453: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00219:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אפריקה                          - יוהנסבורג ,אישי- צביאלי עמוס :  שם התיק 

                                  1975-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   צביאלי עמוס;     דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6454: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00220:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אפריקה                            - קייפטאון ,אישי- צוקר אברהם :  שם התיק 

                                  1975-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    צוקר אברהם;     דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6455: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00221:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   872- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

אנגליה                                             ,אישי- וינר עודד :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      וינר עודד 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6456: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00222:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                               - סטר 'מנצ, אישי- וינברג יוסקה :  שם התיק 

                                  1976-1972-      עד1969-1968-    תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    וינברג יוסף 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6457: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00223:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת                                       - פריס ,אישי- וקסלר פנחס :  שם התיק 

                                  1974-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       צרפת; וקסלר פנחס; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                     צרפת- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6458: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00224:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת                                        - פריס ,אישי- ניסים כהן :  שם התיק 

                                  1975-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   873- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      כהן ניסים 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6459: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00225:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת                                     - מרסיי ,אישי- אלקיים שלמה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    אלקיים שלמה 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6460: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00226:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ספרד                                    - ברצלונה ,אישי- אדיר ישראל :  שם התיק 

                                  1974-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ספרד- ל "בני עקיבא בחו; ספרד; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     אדיר ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6461: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00227:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הולנד                                  - אמסטרדם ,אישי- פויאר שמעיה :  שם התיק 

                                  1975-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   874- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     פויר שמעיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6462: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00228:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גרמניה                                     - מינכן ,אישי- כונן מנחם :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גרמניה; גרמניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      כונן מנחם 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6463: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00229:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דנמרק                                   - קופנהגן ,אישי- גילוני עמי :  שם התיק 

                                  1974-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         דנמרק- ל "בני עקיבא בחו; דנמרק; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     גילוני עמי 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6464: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00230:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועמדים לשליחות                  -פנחס משה פרנקל,פרס) פרץ טיס(יצחק :  [שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   875- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6465: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00231:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                         ל במפעלי הקיץ בישראל"קבוצות בני עקיבא מחו:  [שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6466: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00232:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועד הפועל הציוני                                                   :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 482:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              הועד הפועל הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6467: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00233:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                 מכתבים[משרד הדתות :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 492:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      תקציב; מכתבים; משרד הדתות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6468: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00234:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מנהל הסטודנטים                                                      :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   876- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 497:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מכתבים; מינהל הסטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6469: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00235:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                                    - בית אל /קרת ארבע- ישיבה :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 606:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           ישיבת בית אל; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                חברון-     ישיבת ניר קרית ארבע  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6470: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00236:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר הדרכה                                                         :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 608:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6471: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00237:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                    ל"להכשרות שבאות מחו[תוכנית אתגר:  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 611:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   877- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   התנדבות במוסדות שונים בארץ[    תוכנית אתגר  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6472: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00238:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                               כולל שאלוני מתנדבים[הכשרת עין הנציב :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג631:           סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    שאלונים- הכשרות ]; קבוץ[ב "עין הנצי; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6473: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00238:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                               כולל שאלוני מתנדבים[הכשרת עין הנציב :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

'                                                  ד631:           סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];    קבוץ[ב "עין הנצי; שאלונים- הכשרות ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6474: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00239:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת לביא מהולנד ואנגליה                                           :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג635:           סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            קבוץ[לביא ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   878- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6475: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00240:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת יבנה מצפון אמריקה                                             :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג639:           סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   יבנה; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6476: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00241:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת בארות יצחק                                                    :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

.                                                 נ. ט647:         סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             בארות יצחק; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6477: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00242:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רשימת משתתפים בתוכנית בתל השומר                  [הכשרה דרומית מעגל :  שם התיק 

]                                                                   

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 648:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6478: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00243:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   879- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   הכשרת כפר עציון:  [שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 651:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[כפר עציון ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6479: מספר פריט 

)      א    (  3:              מספר כרכים00244:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת כפר עציון                                                     :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב651:           סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[כפר עציון ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6480: מספר פריט 

)      ב    (  3:              מספר כרכים00244:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת כפר עציון                                                     :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג651:           סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[כפר עציון ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6481: מספר פריט 

)      ג    (  3:              מספר כרכים00244:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כפר עציון                                     - שאלוני הכשרה דרומית :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   880- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

'                                                  ג651:           סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שאלונים- הכשרות ; הכשרות]; קבוץ[כפר עציון ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6482: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00245:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אתגר תורני                                    ,תוכניות חדשות- הכשרה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 652:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                תוכניות; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6483: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00246:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                          הכשרה במוסדות אור תורה ובמדרשת בני עקיבא:  [שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 653:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6484: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00247:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                        הכשרה מצרפת בקבוצים הדתיים:  [שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

ג                                                 655:             סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   881- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6485: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00248:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרויקטים של הסוכנות היהודית                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 656:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                 תוכניות שנתיות-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6486: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00249:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרזות                                                               :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 657:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6487: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00250:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                 ל"תרומות מבני עקיבא בחו[י "קרן ליב:  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 658:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   882- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                               ל"צה; גיוס כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6488: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00251:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת סעד                                                           :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

'                                                  א659:           סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                             קבוץ[סעד ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6489: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00252:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק עובדים                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 660:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  הנהלת חשבונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6490: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00253:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                  תשלומים- דירה של המזכירות העולמית [דירה בתל אביב :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 661:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  הנהלת חשבונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6491: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00254:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   883- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                                                - נסיעות חזור :  שם התיק 

                                  1986-1984-      עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 663:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          הנהלת חשבונות; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6492: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00255:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועידה עולמית                                               - המזרחי :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

'                                                  א666:           סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ועידות עולמיות- המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6493: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00256:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                "סניפים בחו- מזרחי :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 667:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6494: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00257:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                   גזברות,ועדת כספים[כספים - מזרחי :  שם התיק 

                                  1991-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 668:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   884- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6495: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00258:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ר                                                       "יו- המזרחי :  שם התיק 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 669:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6496: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00259:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגון                                                       - מזרחי :  שם התיק 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 670:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6497: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00260:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיירות                                                      - מזרחי :  שם התיק 

                                  1984-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 671:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   תיירות; המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   885- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6498: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00261:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הסברה                                                       - מזרחי :  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 672:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6499: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00262:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משכורות ותנאי שכר                                           - מזרחי :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 673:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6500: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00263:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משמרת צעירה עולמית                                          - מזרחי :  שם התיק 

                                  1989-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 674:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  המשמרת הצעירה העולמית]; המזרחי[המשמרת הצעירה ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6501: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00264:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחים                                       - ל "מנויים בחו- הצופה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 675:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   886- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       שליחים; עתון יומי- הצפה ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6502: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00265:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מודעות                                                      - הצופה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 676:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               עתון יומי- הצפה ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6503: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00266:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כתבות                                                       - הצופה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 677:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               עתון יומי- הצפה ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6504: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00267:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רבנות                                                               :  שם התיק 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 678:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   מכתבים; הרבנות הראשית לישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   887- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6505: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00268:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ת ומשיב כהלכה                                                "תיק שו:  שם התיק 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 679:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                           ת"שו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6506: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00269:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועצה עולמית                                                        :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 683:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     מועצות עולמיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6507: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00270:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רשות השידור                                                         :  שם התיק 

                                  1984-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 685:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            רשות השידור; תקשורת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6508: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00271:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מדרשות ללימודי ארץ ישראל                                            :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   888- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 686:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מדרשת עפרה; מדרשת הגולן; מדרשת אלון מורה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                  הכשרות;     מדרשת תורה ועבודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6509: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00272:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אלון שבות                                         - מדרשת ארץ ישראל :  שם התיק 

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 687:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                מדרשת אלון שבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6510: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00273:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכתבים על חברי התנועה בהכשרה בארץ ובשליחות                  [בודדים :  שם התיק 

]                                                              ל"בחו 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 687:              סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         שליחים; הכשרות; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6511: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00274:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוגי עולים ורשימות עולים                                            :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 689:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   889- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     חוגי עולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6512: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00275:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל באלון שבות                                   "מרכז יהודי לנוער מחו:  שם התיק 

                                                 690:              סימול מקורי 

התיק ריק                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6513: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00276:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גרעין נחלה                                                          :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 691:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     גרעין נחלה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6514: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00277:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנהלת חשבונות וכספים                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 692:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           כספים; הנהלת חשבונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6515: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00278:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                              דוגמת חוזה שליחות לדרום אפריקה[חוזים :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   890- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 694:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          חוזים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6516: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00279:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועד ידידי בני עקיבא                                                 :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 695:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            ועד ידידי בני עקיבא; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6517: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00280:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                       מ"טיסות לחברי התנועה באמצעות אקספרס טורס בע:  [שם התיק 

                                  1991-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 696:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   כרטיסי נסיעה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6518: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00281:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת הדרכה                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 697:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   891- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                         ועדת הדרכה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6519: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00282:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ידיעון                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 699:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6520: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00283:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                        ל "שידורים ברדיו לחו[רעיון :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 700:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         תקשורת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6521: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00284:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

השתלמות מדריכי הכשרות                                               :  שם התיק 

                                  1989-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 701:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6556: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00285:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   892- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

כולל פרוספקטים של מוסדות חינוך                  [תוכניות לימוד שונות:  שם התיק 

                                  1990-1988-      עד1979-1978-    תאריך התיק מ 

                                                 702:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               פרסומים; תוכניות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6557: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00286:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                            "תוכניות למחנות קיץ בחו:  שם התיק 

                                                 703:              סימול מקורי 

התיק ריק                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6558: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00287:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                    פסטיבל הזמר החסידי[שירה ונגינה :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 704:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    מוסיקה דתית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6559: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00288:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מקורות לקבלת חוברות וחומר הדרכה והסברה                              :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 705:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   893- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                              פרסום[שבת בשבתו ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6560: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00289:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                              מכתב ברכה להולדת הבת:  [שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 706:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6562: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00290:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                 ברית עברית עולמית:  [שם התיק 

                                  1989-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 707:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              ברית עברית עולמית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6564: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00291:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרן לעזרה הדדית                                                     :  שם התיק 

                                  1991-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 708:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים]; לשליחי בני עקיבא[קרן לעזרה הדדית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6565: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00292:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוגי עולים דרום אמריקה                                              :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   894- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 711:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     חוגי עולים; אמריקה הלטינית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6566: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00293:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                    באירופה[ל "מרכזיות פדגוגיות בחו:  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 712:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     חומר הדרכה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6567: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00294:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                    שליח במכסיקו סיטי- דוד אברבנל :  [שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 717:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    מכסיקו; אברבנאל דוד; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מכסיקו- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6568: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00295:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועצה אזורית יהודה ושומרון                                          :  שם התיק 

                                                 718:              סימול מקורי 

תיק ריקי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   895- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6569: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00296:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לארצות אמריקה הלטיני                  [המוסד להכשרת מנהיגים רוחניים :  שם התיק 

]                                                                  ת 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 719:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

:       .                                                                הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6570: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00297:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

+                  ל "התכתבות בין סניפים תאומים בארץ ובחו" [אח תאום:  "שם התיק 

]                                               מכתבים על שרות לאומי 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 720:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

:       .                                                                הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ל"סניפים תאומים בארץ ובחו[פרויקט אח תאום; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     שרות לאומי 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6571: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00298:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בנות שרות לאומי                                                     :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 721:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

:       .                                                                הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   896- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                     שרות לאומי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6572: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00299:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טפסים                   +ל בהכשרות בארץ "רשימות המשתתפים מחו[הדפסות :  שם התיק 

]                                                 של מועמדים לשליחות 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 722:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

:       .                                                                הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6573: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00300:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מנדלביץ                                           - מבצע אסירי ציון :  שם התיק 

                                  1987-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 723:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

:       .                                                                הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            נודל אידה; מנדלביץ יוסף; אסירי ציון; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6574: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00301:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחים חוזרים                                                       :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 724:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

:       .                                                                הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   897- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6575: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00302:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועצת תנועות הנוער העולמיות                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 725:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

:       .                                                                הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    מועצת תנועות הנוער העולמיות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6576: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00303:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איחוד הבונים                                         - הנהגה עולמית :  שם התיק 

                                  1991-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 726:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

:       .                                                                הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   איחוד הבונים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6577: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00304:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

השומר הצעיר                                          - הנהגה עולמית :  שם התיק 

                                  1991-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 727:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

:       .                                                                הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    השומר הצעיר; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6578: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00305:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ר                                                "בית- הנהגה עולמית :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   898- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 728:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

:                                                                  .     הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       ברית הנוער העברי- ר "בית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6579: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00306:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                        דרור- הבונים [הנהגה עולמית :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 729:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

:       .                                                                הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                תנועת נוער חלוצית- הבונים דרור ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6580: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00307:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

החלוץ למרחב                                          - הנהגה עולמית :  שם התיק 

                                  1990-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 730:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

:       .                                                                הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       תנועת נוער חלוצית עצמאית- למרחב - החלוץ ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6587: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00308:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                              הנוער הציוני- הסתדרות חלוצית עולמית :  [שם התיק 

                                  1989- ````````  עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 731:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   899- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

:       .                                                                הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הנוער הציוני- הסתדרות חלוצית עולמית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6588: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00309:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                  המרכז הישראלי,הנוער הציוני-הסתדרות חלוצית עולמית:  [שם התיק 

                                  1986-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 732:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

:       .                                                                הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  פרסומים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; הנוער הציוני-     הסתדרות חלוצית עולמית  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6589: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00310:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                   בתלאביב7דובנוב ' בניה בבית בני עקיבא רח,שיפוצים:  [שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 733:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

:                                                                  .     הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         בית התנועה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6590: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00311:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

העברת החומר מארכיון התנועה                  ) [גנזים(ארכיון בר אילן :  שם התיק 

]                                  למכון לחקר הציונות הדתית בבר אילן 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 734:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

:                                                                  .     הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   900- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      ארכיון לחקר הציונות הדתית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6591: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00312:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הראל                                       - חטיבת הסטודנטים הדתיים :  שם התיק 

                                  1987-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 735:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

:       .                                                                הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                חטיבת הסטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6592: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00313:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ס                      'ווג- ההתאחדות העולמית של הסטודנטים היהודיים :  שם התיק 

                                  1991-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 736:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

:       .                                                                הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           התאחדות עולמית של הסטודנטים היהודיים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6612: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00314:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התאגדות מרכזים קהילתיים בישראל                                      :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 737:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 התאגדות מרכזים קהילתיים בישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   901- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6613: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00315:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         תנועה לציונות מגשימה[ם "תל:  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 738:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    התנועה לציונות מגשימה- תלם ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6614: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00316:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מורשת בית סבא                                                       :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 739:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        מורשת משפחה יהודית-החברה למורשת בית סבא; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6615: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00317:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                             כל הארץ(כללי + משלחות - עירית תל אביב :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 742:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    משלחות נוער; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6616: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00318:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משלחות                                              - עירית ירושלים :  שם התיק 

                                  1989,1987-      עד1983-1979-    תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   902- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 743:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       עיריה- ירושלים ; קליטת עליה; משלחות נוער; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6617: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00319:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בית כנסת בירושלים בעיר                  - שיפוץ ובניה [מועצות דתיות :  שם התיק 

]                                                             העתיקה 

                                  1987-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 747:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            מועצות דתיות; העיר העתיקה- ירושלים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6618: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00320:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה                                                 - רמת מגשימים :  שם התיק 

                                  1990-1988-      עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 748:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שתופי[רמת מגשימים ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6619: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00321:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יום חשיבה                                                           :  שם התיק 

                                                 749:              סימול מקורי 

תיק ריק                                                          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   903- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6620: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00322:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משואות יצחק                                                 - הכשרה :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-1982-    תאריך התיק מ 

                                                 750:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מושב שיתופי[משואות יצחק ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6621: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00323:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                        משואות יצחק- הכשרה דרומית :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

'                                                  ה750:           סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];              מושב שיתופי[משואות יצחק ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6622: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00324:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

.]                                              ע.ת.תוכנית מ [M.T.A:  .שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

'                                                 נ' -  ט751:      סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6623: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00325:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

.]                                              ע.ת.תוכנית מ [M.T.A:  .שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   904- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

'                                                 נא'- נ751:       סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6624: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00326:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

.]                                              ע.ת.תוכנית מ [M.T.A:  .שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

'                                                 נב'- נא751:      סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6629: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00327:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                      הכשרה דרומית[הכשרת עין צורים :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 752:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[עין צורים ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6631: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00328:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת מעלה גלבוע                                                    :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

'                                                 ח'- ז753:        סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   905- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];                      קבוץ[מעלה גלבוע ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6632: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00329:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת קיבוץ עלומים                                                  :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

'                                                  ה754:           סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                          קבוץ[עלומים ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6633: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00330:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ה להכשרות בני עקיבא                                        "חגיגות כ:  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 755:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6637: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00331:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

 הכוונה ויעוץ לסטודנטים                                          CCS:  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 756:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6639: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00332:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                      פרוייקט עוצמה[הפורום הישראלי :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   906- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 757:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 הפורום הישראלי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6641: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00333:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מנורה                                                       - עמותה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-1986-    תאריך התיק מ 

                                                 758:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       רשות להעלאת בתי כנסת מהגולה לישראל-מנורה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6642: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00334:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועדה להצלת ספרי תורה מן הגולה                                      :  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 759:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   הועדה להצלת ספרי תורה מהגולה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6644: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00335:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)]                          חלב(המרכז העולמי למורשת יהדות ארם צובא :  [שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 760:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   907- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

);       חלב(המרכז העולמי למורשת יהדות ארם צובא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    יהודי סוריה 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6646: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00336:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המרכז החינוכי הספרדי בעיר העתיקה                                    :  שם התיק 

                                  1990-1989-      עד1987-1984-    תאריך התיק מ 

                                                 761:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  המרכז החינוכי הספרדי בירושלים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6647: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00337:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכון מאיר                                                           :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 762:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       מכון מאיר ללימודי היהדות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6648: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00338:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            מכון הרטמן[+ מכון מאיר :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 763:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מכון שלום הרטמן; מכון מאיר ללימודי היהדות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       מכון אורה ללימודי היהדות 

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6650: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   908- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00339:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכון חלקת                  + המשמרת הצעירה[+קרית ארבע - מדרשת חברון :  שם התיק 

]                                                   אלון מורה- השדה  

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 764:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        המזרחי[המשמרת הצעירה ; מדרשת אלון מורה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6652: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00340:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שנור                                                        - כספים :  שם התיק 

                                  1987-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 765:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                        1980,1987-1984:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              גיוס כספים; כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6658: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00341:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שכר ומחירונים שונים                                                 :  שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 766:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6659: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00342:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל                                    :  שם התיק 

                                                 AACI 767:         סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   909- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

התיק ריק                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6660: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00343:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 768:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    קטעי עתונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6668: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00344:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                 Rockland Community College] R.C.C:  .שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 769:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   מוסדות לימוד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6669: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00345:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניר גלים                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 770:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מכתבים; שליחים]; מושב שיתופי[ניר גלים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   910- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6670: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00346:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניר עציון                                                           :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 771:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                שליחים]; מושב שיתופי[ניר עציון ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6671: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00347:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                       קרן לזכר ילדי השואה" [ילדים:  "שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 772:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6672: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00348:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המרכז למורשת הגבורה היהודית                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1982-         תאריך התיק מ 

'                                                  א772:           סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    המרכז למורשת הגבורה היהודית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6673: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00349:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מבצע ארבעת המינים                                   ,אתרוגים ולולבים:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   911- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 773:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   ארבעת המינים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6674: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00350:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בר                   +אוניברסיטת בר אילן -המרכז לחינוך יהודי בתפוצות:  שם התיק 

י                                                 "מכון ש+אילן כללי  

                                  1990-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 774:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; אוניברסיטת בר אילן; המרכז לחינוך יהודי בתפוצות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                 הכשרות; שבות יהודה להכרת היהדות- י "    מכון ש 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6675: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00351:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הדרכה צעירה דרום אפריקה                                             :  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 775:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    סמינר הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6676: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00352:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

"                                              דרום אפריקה- עידכון :  "שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 776:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   912- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        תוכניות 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6677: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00353:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

"                                               אפרת"ישיבת אור תורה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 777:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        הכשרות; מוסדות אור תורה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6678: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00354:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            ישיבת שילה,ישיבת הכותל:  [שם התיק 

                                  1991-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 778:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הכשרות; ישיבת שילה; ישיבת הכותל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6679: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00355:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                        ישיבה[כתה צרפתית כפר מימון :  שם התיק 

                                                 779:              סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                ישיבת בית יהודה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6680: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   913- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00356:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבת מעלה אדומים                                                   :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 780:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         הכשרות; ישיבת ברכת משה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6681: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00357:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבת הר עציון                                                      :  שם התיק 

                                  1986-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 781:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         הכשרות; ישיבת הר עציון; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6682: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00358:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ירושלים                                    ,רמות שפירא- מכון ליברמן :  שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 782:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6683: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00359:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                        ל"סיור גישוש בארץ עבור בוגרי בני עקיבא מחו:  [שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 783:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   914- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6684: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00360:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]]                        פעילות למען יהודי אתיופיה" - עמיחי"תנועת :  [שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 784:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              פעילות למען יהודי אתיופיה- עמיחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                  קליטת עליה;     יהודי אתיופיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6686: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00361:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ה                                                               "תהל:  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 785:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6687: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00362:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                      כולל אברכים[ץ בוגרים "כולל מר:  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 786:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   915- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6688: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00363:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גרעין שבות                                                          :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 787:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            גרעין שבות; גרעינים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6689: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00364:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            מחנות עבודה למושב יתיר:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 788:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מחנות עבודה- בני עקיבא ]; מושב[בית יתיר ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6690: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00365:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                         מכתב תודה:  [שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 789:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[כפר עציון ; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6691: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00367:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                           קרן עזרה הדדית) [עמותה(האגודה העותומנית :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   916- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 791:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];             לשליחי בני עקיבא[קרן לעזרה הדדית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6732: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00366:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מגדל עוז                                              - גרעין יחיאל :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 790:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[מגדל עוז ; גרעינים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6733: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00368:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דף קשר                                                              :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 792:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                 פרסום[דף קשר ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6734: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00369:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ספר בני עקיבא העולמי                                                :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 793:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   917- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                      ספר בני עקיבא- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6735: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00370:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטודנטים עולים תוכניות בארץ                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 794:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          חטיבת הסטודנטים; קליטת עליה; סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6736: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00371:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                     בקשת סיוע כספי[הוראת קבע בבנק :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 795:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     גיוס כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6737: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00372:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                 חפירות ארכיאולוגיות[כללי - חפירות :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 796:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            חפירות ארכיאולוגיות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6738: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00373:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   918- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

שונות                                                        - כללי :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 797:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6741: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00374:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המרכז לציונות דתית                                                  :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 799:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      המרכז לציונות דתית- מעלה ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6742: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00375:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                                            - נשי המזרחי :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 800:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      הסתדרות נשי מזרחי באמריקה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6743: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00376:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

,                               תיק ריק- תוכנית תשרי ,תיק ריק- ציריך:  שם התיק 

                                                 680, א149,642:    סימול מקורי 

תיק ריק                                                          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   919- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6747: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00377:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מאזני בני עקיבא בעולם                                               :  שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           הנהלת חשבונות; כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6748: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00378:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינריון ללימודי                  ,מפעלי הקיץ בישראל[ל"מחנות קיץ בחו:  שם התיק 

]                                                             היהדות 

                                  1967-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6749: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00379:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                   691 חלקה 6192בני ברק גוש - ב "משה:  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; תוכניות; בני ברק; חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6750: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00380:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)-                   1978-ח"תשל(בין ועידה לועידה- ריכוז חומר לחוברת :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   920- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הועידה העולמית החמישית                                               

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ה-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6751: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00381:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   מועמדים לשליחות:  [שם התיק 

                                  1987-           עד1964-         תאריך התיק מ 

'                                                 ל:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6752: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00382:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   מועמדים לשליחות:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1961-         תאריך התיק מ 

'                                                 ל:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6753: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00383:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   מועמדים לשליחות:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1960-         תאריך התיק מ 

'                                                 מ:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   921- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6755: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00384:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   מועמדים לשליחות:  [שם התיק 

                                  1987-           עד1958-         תאריך התיק מ 

'                                                 מ:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6756: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00385:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   מועמדים לשליחות:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1961-         תאריך התיק מ 

'                                                 מ:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6757: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00386:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   מועמדים לשליחות:  [שם התיק 

                                  1985-           עד1962-         תאריך התיק מ 

'                                                 מ:               סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  
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   922- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6758: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00387:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנה מושבה מארצות הברית בישראל                                      :  שם התיק 

                                  1979-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 219:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

התיק כתוב אנגלית                                                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6759: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00388:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                   SEMINAR MADRICHIM MOSHAVA- סמינר מדריכים מושבה :  [שם התיק 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

התיק כתוב אנגלית                                                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        סמינר הדרכה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6761: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00388:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                     מכתבים לחברים בסניף- בני עקיבא גליל ניו יורק :  [שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מכתבים; ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6763: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00390:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   923- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מאיר בן יצחק                         - ניר עציון - מכון יהודי ציוני :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הכשרות; מכון לחינוך יהודי ציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6766: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00391:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                  1981-א"השתלמות קיץ תשמ- המכונים לחינוך יהודי ציוני:  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מכון לחינוך יהודי ציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6767: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00392:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                           סיכום- מסכת סוכה במשנה :  [שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6768: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00393:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק מכתבים והדפסות                   -ועידת עמיחי-6-הועידה העולמית ה:  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   924- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6769: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00394:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חוברות בין ועידה לו                  -ועידת עמיחי-6-הועידה העולמית ה:  שם התיק 

תיק ריק                                                    - לועידה  

תיק ריק                                                          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6771: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00395:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכניה                               -ועידת עמיחי-6-הועידה העולמית ה:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6772: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00396:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מקומות לינ                  [תיק לינה-ועידת עמיחי-6-הועידה העולמית ה:  שם התיק 

]                                                        לימי הועידה 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6776: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00397:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בחירת הועדות של                      -ועידת עמיחי-6-הועידה העולמית ה:  שם התיק 

הצירים לפי טפסים שחולקו                                              

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  
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   925- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6778: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00398:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תיק ערב פתיחת הועיד                  -ועידת עמיחי-6-הועידה העולמית ה:  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6779: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00399:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פלקט הועידה בלבד                     -ועידת עמיחי-6-הועידה העולמית ה:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6780: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00400:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדה מתמדת                           -ועידת עמיחי-6-הועידה העולמית ה:  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6781: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00401:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכתבים לאישי ציבור                   -ועידת עמיחי-6-הועידה העולמית ה:  שם התיק 

                                  1983-           עד1979-         תאריך התיק מ 
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   926- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6818: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00402:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בזמן                     ,קטעי עתונות[ועידת עמיחי-6-הועידה העולמית ה:  שם התיק 

]                                      הודעות על פתיחת הועידה,הועידה 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6819: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00403:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כל השכפולים וההדפסו                  -ועידת עמיחי-6-הועידה העולמית ה:  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6820: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00404:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אריה נוי                                   :השליח,דרבן- דרום אפריקה :  שם התיק 

עוזר זלוואר                                                 :מחליפו  

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 277:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   927- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                 דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6821: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00405:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                            עוזר זלוואר- השליח [דרום אפריקה - דרבן :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 277:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                          מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     פרסומים 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6822: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00406:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צבי שולחני                  ,שמעון גבעון:השליחים[ניו זילנד - אוקלנד :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 281:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; ניו זילנד; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     קליטת עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6823: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00407:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שמעון בר נוי                         :] השליח[ניו זילנד - וולינגטון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 282:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ניו זילנד; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                        קליטת עליה;     סמינרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6824: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   928- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00408:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                          שמעון בר נוי:השליח[ניו זילנד - וולינגטון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 282:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; ניו זילנד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6825: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00409:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

,                      רפי לוי,ישראל אדיר:השליחים[איסטנבול - תורכיה :  שם התיק 

]                                        רשימת שמות למחנה עבודה בארץ 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 284:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; טורקיה; טורקיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    מחנות עבודה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6827: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00410:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דניס ש                  ,רוני סאלם:השליחים[רודזיה - סולסברי ובולביו :  שם התיק 

]                                                             קולניק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 293:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               רודזיה; רודזיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6828: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00411:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   929- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                     השליח זאב סולומוביץ[דרום אפריקה - פורט אליזבת :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 295:              סימול מקורי 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6829: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00412:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                         רפי לוי,יוסף לוי:השליחים[איסטנבול -תורכיה :  שם התיק 

                                  1978-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                 301:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               טורקיה; טורקיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                             סטודנטים; קליטת עליה; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6830: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00413:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים                                                 - מחלקת הנוער :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 402:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים; האגף הדתי- מחלקת הנוער והחלוץ ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6831: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00414:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                               שליחות בעולם- מקומות [ חודשי שליחות :  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 402:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   930- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6832: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00415:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ענייני שליחות ותנאים                                                :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 403:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  חוזים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6833: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00416:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המכון למדריכי חוץ לארץ                                              :  שם התיק 

                                  1977-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 404:              סימול מקורי 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה6834: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00417:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ימי עיון וסמינר                                                     :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 404:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        סמינרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   931- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7012: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00418:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הוראות והדרכות ל                  - התכוננות לשליחות [השליח " אפיית:  "שם התיק 

]                                                               שליח 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 405:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        הנחיות- שליחים ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7013: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00419:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר שליחים תנועתי                                                 :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 406:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               סמינר שליחים- בני עקיבא ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7014: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00420:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר שליחים תנועתי                                                 :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 406:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               סמינר שליחים- בני עקיבא ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7015: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00421:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרן קיימת לישראל                                             - ל "קק:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   932- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 407:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               קרן קיימת לישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7016: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00422:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המחלקה לארגון בסוכנות                                               :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 413:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       המחלקה לארגון- ההסתדרות הציונית העולמית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                            מעונות סטודנטים]; פרסום[    אגרת לשליחים בחוץ לארץ  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7017: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00423:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מעון סטודנטים בעיר העתיקה                                           :  שם התיק 

                                  1978-           עד1970-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב413:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

הוצאו תמונות מהתיק                                               :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מעונות סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7018: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00424:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מעון דיירים בעיר העתיקה                                             :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

'                                                  ב413:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   933- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מעונות סטודנטים; העיר העתיקה- מעון סטודנטים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7019: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00425:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חטיבת הסטודנטים                                                     :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

'                                                  א414:           סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מעונות סטודנטים; חטיבת הסטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                                             פרסום[    דף קשר  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7020: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00426:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פגישות של מזכירי תנועות הנוער העול                  [הנהגות עולמיות :  שם התיק 

]                                                               מיות 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 415:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       תנועות נוער; מועצת תנועות הנוער העולמיות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7021: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00427:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ראש המחלקה                                     - מחלקת הנוער והחלוץ :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 415:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  סמינרים; מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   934- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7022: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00428:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקת הנוער והחלוץ                                          - ל "מנכ:  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 416:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7028: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00429:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקת הנוער והחלוץ                                          - ל "מנכ:  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 416:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7031: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00430:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                        שליחים- כספים [מחלקת הנוער והחלוץ - גזברות :  שם התיק 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 417:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             שליחים; תקציב- מחלקת הנוער והחלוץ ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7032: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00431:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                        שליחים- כספים [מחלקת הנוער והחלוץ - גזברות :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   935- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 417:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             שליחים; תקציב- מחלקת הנוער והחלוץ ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7033: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00432:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מוסדות לימוד גבוהים בארץ                                            :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 417:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      מעונות סטודנטים; סטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7034: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00433:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עליה וקליטה                                                         :  שם התיק 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 418:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           בוגרים- בני עקיבא ; עליה; קליטת עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7035: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00434:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

-                    הכשרה בארץ ,מכתבים לחברי התנועה ולשליחי התנועה:  [שם התיק 

]                                    רשימות שמיות,פרוטוקולים מישיבות 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   936- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                 מכתבים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7036: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00434:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

-                    הכשרה בארץ ,מכתבים לחברי התנועה ולשליחי התנועה:  [שם התיק 

]                                    רשימות שמיות,פרוטוקולים מישיבות 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 מכתבים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7037: מספר פריט 

)      א    (  5:              מספר כרכים00435:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 

']                                  מועמדים ששם משפחתם מתחיל באות כ[ 

                                  1991-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

השנים אינן רציפות                                                :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7038: מספר פריט 

)      ב    (  5:              מספר כרכים00435:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 

']                                  מועמדים ששם משפחתם מתחיל באות כ[ 

                                  1985-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

השנים אינן רציפות                                                :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   937- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7039: מספר פריט 

)      ג    (  5:              מספר כרכים00435:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 

']                                  מועמדים ששם משפחתם מתחיל באות כ[ 

                                  1986-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

השנים אינן רציפות                                                :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7040: מספר פריט 

)      ד    (  5:              מספר כרכים00435:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 

']                                  מועמדים ששם משפחתם מתחיל באות כ[ 

                                  1987-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

השנים אינן רציפות                                                :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7041: מספר פריט 

)      ה    (  5:              מספר כרכים00435:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 

']                                  מועמדים ששם משפחתם מתחיל באות כ[ 

                                  1987-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

השנים אינן רציפות                                                :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7042: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   938- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00436:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 

']                                  מועמדים ששם משפחתם מתחיל באות ל[ 

                                  1992-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

השנים אינן רציפות                                                :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7043: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00437:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 

']                                  מועמדים ששם משפחתם מתחיל באות מ[ 

                                  1992-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

השנים אינן רציפות                                                :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7044: מספר פריט 

)      א    (  4:              מספר כרכים00438:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 

']                                  מועמדים ששם משפחתם מתחיל באות נ[ 

                                  1984-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

השנים אינן רציפות                                                :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7045: מספר פריט 

)      ב    (  4:              מספר כרכים00438:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   939- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 

']                                  מועמדים ששם משפחתם מתחיל באות נ[ 

                                  1987-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

השנים אינן רציפות                                                :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7046: מספר פריט 

)      ג    (  4:              מספר כרכים00438:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 

']                                  מועמדים ששם משפחתם מתחיל באות נ[ 

                                  1988-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2028: פתוח לעיון בשנת 

השנים אינן רציפות                                                :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7047: מספר פריט 

)      ד    (  4:              מספר כרכים00438:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 

']                                  מועמדים ששם משפחתם מתחיל באות נ[ 

                                  1991-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

השנים אינן רציפות                                                :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7048: מספר פריט 

)      א    (  4:              מספר כרכים00439:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   940- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 

']                                  מועמדים ששם משפחתם מתחיל באות ס[ 

                                  1990-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

השנים אינן רציפות                                                :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7049: מספר פריט 

)      ב    (  4:              מספר כרכים00439:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 

']                                  מועמדים ששם משפחתם מתחיל באות ס[ 

                                  1991-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

השנים אינן רציפות                                                :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7050: מספר פריט 

)      ג    (  4:              מספר כרכים00439:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 

']                                  מועמדים ששם משפחתם מתחיל באות ס[ 

                                  1988-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

השנים אינן רציפות                                                :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7051: מספר פריט 

)      ד    (  4:              מספר כרכים00439:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   941- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

']                               פ',מועמדים ששם משפחתם מתחיל באות ס[ 

                                  1988-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

השנים אינן רציפות                                                :       הערות 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7052: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00440:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 

']                               ו',מועמדים ששם משפחתם מתחיל באות ד[ 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7053: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00441:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         מועמדים- ל "לחו[שליחות קיץ:  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7054: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00442:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קיץ תשלא                  - הסמינר התורני האירופאי בפרלנפריי בצרפת :  [שם התיק 

                                  1977-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                          



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   942- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                אירופה; סמינר תורני- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7055: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00443:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קורות חיים עבור עבודה עם נוער                   [תיק שליחונים בצרפת :  שם התיק 

]                                           שליחות בצרפת,יהודי בצרפת 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   צרפת; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7056: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00444:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                  שליחים בניו יורק ובושינגטון[ארצות הברית-שליחונים :  שם התיק 

]              ל במסגרת השרות הלאומי"שליחות בחו[שרות לאומי -שליחונים 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                שרות לאומי; ארצות הברית; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7057: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00445:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כנס שליחי האגף הדתי של ההסתדרות הציונית העולמית ב                  :  [שם התיק 

]                                                             אירופה 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     כנס שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   943- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7058: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00446:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפות שליחות עולמ                  ,הצעות- הסוכנות וההסתדרות הציונית :  שם התיק 

יות וקיצוץ שליחים                                                    

                                  1990-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הסוכנות היהודית לארץ ישראל; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       ההסתדרות הציונית העולמית 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7059: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00447:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות                                                     - ה "תהל:  שם התיק 

                                  1990-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7060: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00448:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מושב הועד הפועל הציוני                  - ההסתדרות הציונית העולמית :  [שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ההסתדרות הציונית העולמית; הועד הפועל הציוני; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7061: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00449:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   944- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    קטעי עתונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7062: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00450:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                       חשבונות,הזמנות לחתונות- מכתבים לסטיב קמילן :  [שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             קמילן סטיב; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7064: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00451:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דפי הפעלה באנגלית                  - הכשרה - בני עקיבא צפון אמריקה :  [שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חומר הדרכה; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7066: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00452:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                       רשימת המשתתפים- ידידיה אליצור - מך הך בארץ :  [שם התיק 

 ]                                MACH HACH BA'ARETZ-YEDIDYA ELITZUR[

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7067: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00453:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   945- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                    MACH HACH BA'ARETZ - KIBBUTZIM:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7068: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00454:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

.]                           תוכניות,פעילות יומית- האליצוריה השניה :  [שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7069: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00455:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             רשימה של סרטים וקלטות:  [שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7070: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00456:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                    BASI  SCHLARSHIP INSTITUTE - APPLICATION FORMS:  [שם התיק 

טפסי בקשה וחוות דעת על המועמדים        - בני עקיבא מוסד מלגה - בסי [ 

]                                                             להכשרה 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   946- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7071: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00457:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                    BASI  SCHLARSHIP INSTITUTE - APPLICATION FORMS:  [שם התיק 

טפסי בקשה                              - בני עקיבא מוסד מלגה - בסי [ 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7072: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00458:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקת הנוער                     - הסתדרות הציונית העולמית - שליחות :  [שם התיק 

]                                     מרכז חינוכי-קרית מורעה ,והחלוץ 

                                  1991-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 400:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       ההסתדרות הציונית העולמית 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7074: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00459:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המכון לשליחות                                                       :  שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 401:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          שליחים; המכון לשליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   947- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7076: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00460:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חודשי שליחות                                                        :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 402:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7077: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00461:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עניני שליחות ותנאים                                                 :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 403:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7078: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00462:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ימי עיון וסמינר                                                     :  שם התיק 

                                                 404:              סימול מקורי 

תיק ריק                                                          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7082: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00463:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

'                                            ביטוח וכו,כספים:שליחות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 405:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   948- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         ביטוחים; כספים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7083: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00464:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר שליחים תנועתי                                                 :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 406:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               סמינר שליחים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7084: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00465:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                   "מכון למדריכי חו:  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 407:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7085: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00466:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוייקט                  ,ע.ת.תוכנית מ[הקרן המשותפת לסוכנות ולממשלה :  שם התיק 

]                                        קאונטרפוינט באמריקה הלטינית 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 408:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   949- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7086: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00467:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                     המכון לשליחים:  [שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 409:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  המכון לשליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7087: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00468:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המועצה הציונית בישראל                                               :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 410:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          המועצה הציונית בישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7088: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00469:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תנועת המגשימים                                                      :  שם התיק 

                                  1989-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 411:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 תנועת המגשימים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7089: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00470:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גזברות הסוכנות היהודית                                              :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   950- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 412:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             גזברות; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7090: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00471:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                            בהסתדרות הציונית[המחלקה לארגון בסוכנות :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 413:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7091: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00472:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל הסוכנות היהודית                                               "מנכ:  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 414:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               עליה; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7092: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00473:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ראש המחלקה                                     - מחלקת הנוער והחלוץ :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 415:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   951- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7095: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00474:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                      ל"ישיבות צוות לחיזוק תנועות נוער חלוציות בחו:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

'                                                  א415:           סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שליחים; תנועות נוער; ההסתדרות הציונית העולמית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7098: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00475:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל מחלקת הנוער והחלוץ                                            "מנכ:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 416:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7099: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00476:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גזברות מחלקת הנוער והחלוץ                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 417:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   גזברות; מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7101: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00477:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אגף אמריקה הלטינית ומכסיקו                                          :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   952- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1988-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 418:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         שליחים; אמריקה הלטינית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7103: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00478:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אגף ארצות הברית וקנדה                                               :  שם התיק 

                                  1987-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 419:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7106: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00479:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בריטי                                                     ] דסק[אגף :  שם התיק 

                                  1991-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 420:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7107: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00480:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אגף אירופה                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 421:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   953- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;           מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         שליחים;     כנס שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7109: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00481:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אגף הסברה ופרסומים                                                  :  שם התיק 

                                  1992-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 422:              סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           פרסומים; אגרת לשליח של מחלקת הנוער והחלוץ-    בינינו 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7112: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00482:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                    "שרות לעם ומח,אגף מפעלים שנתיים:  שם התיק 

                                  1990-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 423:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שרות לעם; מתנדבי חוץ לארץ- ל "    מח 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7118: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00483:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                           במחלקת הנוער והחלוץ[שליחי קיץ לחוץ לארץ :  שם התיק 

                                  1985-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 424:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   954- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7119: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00484:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                               במחלקת הנוער והחלוץ[ מנהל - אגף דתי :  שם התיק 

                                  1991-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 425:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; שליחים; האגף הדתי- מחלקת הנוער והחלוץ ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          תקציב 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7120: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00485:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                             במחלקת הנוער והחלוץ[סמינרים - אגף דתי :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 426:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        סמינרים; האגף הדתי- מחלקת הנוער והחלוץ ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7121: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00486:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                               במחלקת הנוער והחלוץ[כספים - אגף דתי :  שם התיק 

                                  1991-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 427:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים; האגף הדתי- מחלקת הנוער והחלוץ ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7122: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00487:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                               במחלקת הנוער והחלוץ[הדרכה - אגף דתי :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   955- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 428:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 האגף הדתי- מחלקת הנוער והחלוץ ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           סמינרים; מחלקת הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7123: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00488:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                            במחלקת הנוער והחלוץ[סטודנטים - אגף דתי :  שם התיק 

                                  1991-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 429:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 האגף הדתי- מחלקת הנוער והחלוץ ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                חטיבת הסטודנטים 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7124: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00489:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הזמנות וכספים                                         - מכון חזקיהו :  שם התיק 

                                  1990-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 430:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  כספים; המכון למדריכי חוץ לארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7125: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00490:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                            התארחות בקבוצים הדתיים:  [שם התיק 

                                  1991-           עד1982-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג431:           סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   956- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                     הקבוץ הדתי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7126: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00491:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת                                                    - מפעלי קיץ :  שם התיק 

                                  1989-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 432:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מחנות עבודה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                               צרפת; צרפת- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7127: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00492:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                                  - מפעלי קיץ :  שם התיק 

                                  1991-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 433:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7128: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00493:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות הברית                                             - מפעלי קיץ :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 434:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   957- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7129: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00494:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קבוצות דרום אפריקה ואוסטרליה                                        :  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 435:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       אוסטרליה; אוסטרליה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7130: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00495:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                      כולל פנמה(דרום אמריקה - תפוז :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 436:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     קבוצת תפוז; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7131: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00496:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אולפן דרום אפריקה                                                   :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 437:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                   אולפני לימוד 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7132: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00497:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרית מוריה                                        /אולפן דרום אפריקה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   958- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 437:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7133: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00498:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מנחם לוסטיגמן                       - הסוכנות היהודית ,מדור האולפנים:  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 438:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הסוכנות היהודית לארץ ישראל; אולפני לימוד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7134: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00499:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכתב מקיבוץ שלוחות להסתדרות הציונית על קבוצת סירק                  :  [שם התיק 

]                                                  ולו מבואנוס איירס 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 439:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  התנדבות; ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                                              קבוץ[    שלוחות  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7135: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00500:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                          בסוכנות היהודית[ראש המחלקה - מחלקת העליה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 440:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   959- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7136: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00501:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             בסוכנות היהודית[ל "מנכ:  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 441:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7138: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00502:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                        מחלקה לעליה וקליטה- בסוכנות היהודית [כספים :  שם התיק 

                                  1986-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 442:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7143: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00503:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תור ועלה                                                            :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 443:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 עליה; ההסתדרות הציונית העולמית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7144: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   960- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00504:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא                  [שליחויות משותפות ושליחויות קצרות אנטנות :  שם התיק 

]                                                   והסוכנות היהודית 

                                  1984-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 444:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק אינן רציפות                                           :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    סמינרים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7146: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00505:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

 מבני עקיבא למשה קרונה חבר                  6-הזמנה לועידה העלמית ה:  [שם התיק 

]                                                      הנהלת הסוכנות 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 445:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          קרונה משה; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             ו-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7147: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00506:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ראש המחלקה                                             - עלית הנוער :  שם התיק 

                                  1990-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 446:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; כספים; אולפני לימוד; המחלקה לעליית ילדים ונוער; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                           עליה 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7149: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00507:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   961- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                           בקשרים עם עליית הנוער ובני עקיבא[נושרים :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 447:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             כספים; ירידה מהארץ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7151: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00508:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                 עליית הנוער[כספים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 448:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               כספים; המחלקה לעליית ילדים ונוער; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7154: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00509:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא והסוכנות היהודית                  [שליחים משותפים ואנטנות :  שם התיק 

                                  1987-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 449:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7156: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00510:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                   בני עקיבא והסוכנות היהודית[תוכניות משותפות בארץ :  שם התיק 

                                  1990-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 450:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רציפות                                             :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   962- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                          מתנדבי חוץ לארץ- ל "מח;     המחלקה לעליית ילדים ונוער 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7158: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00511:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                    כפרי ילדים ונוער דתיים[ מוסדות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 451:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רציפות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     ימין אורד- כפר הנוער הדתי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      המחלקה לעליית ילדים ונוער 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7159: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00512:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועדה לעליית הנוער הדתי                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 452:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רציפות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];    מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7162: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00513:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                  ל"עליית הנוער מחו[ארצות הברית -ל"היחידה לעליה מחו:  שם התיק 

                                  1987-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 453:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רציפות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   963- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              ארצות הברית; עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7164: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00514:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                          מועמד לעליה מקולומביה[ל "היחידה לעליה מחו:  שם התיק 

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 454:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רציפות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   שליחים; עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7165: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00515:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ראש המחלקה                    - המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 455:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רציפות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     כספים; המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7167: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00516:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה                         - ל "מנכ:  שם התיק 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 456:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רציפות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    שליחים; המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   964- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7168: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00517:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                         המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה[כספים :  שם התיק 

                                  1991-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 457:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רציפות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     כספים; המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        סמינרים 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7169: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00518:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכון גולד                                                           :  שם התיק 

                                  1988-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 458:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רציפות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      מכון גולד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7170: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00519:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא והמחלקה לחינוך ותרבות                     [שליחים משותפים :  שם התיק 

]                                                      תורניים בגולה 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 459:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רציפות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   965- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7171: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00520:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                     של המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה[פרסומים :  שם התיק 

                                  1990-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 460:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רציפות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה; פרסומים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7172: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00521:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא והמחלקה לחינוך ותרבות                    [תוכניות משותפות :  שם התיק 

]                                                      תורניים בגולה 

                                  1984-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 461:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רציפות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     כספים; המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                 תוכניות שנתיות-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7173: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00522:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

במחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגו                  [מחלקה להשתלמויות :  שם התיק 

]                                                                 לה 

                                  1987-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 462:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רציפות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   סמינרים; המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   966- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7174: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00523:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                        דרום אפריקה- תוכנית מורים :  [שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 463:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רציפות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         מתנדבי חוץ לארץ- ל "מח; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7175: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00524:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ראש הלשכה לשרותים רוחניים לקהילות                                   :  שם התיק 

                                  1990-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 465:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רציפות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; פרסומים; שליחים; הלשכה לשרותים רוחניים בקהילות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7176: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00525:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ראש הלשכה לשרותים רוחניים ל                  ,ראש עליית הנוער[ל "מנכ:  שם התיק 

]                                                             קהילות 

                                  1988-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 466:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רציפות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הלשכה לשרותים רוחניים בקהילות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      המחלקה לעליית ילדים ונוער 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7177: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   967- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00526:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרוב לבבות                                                  - כספים :  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 467:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רציפות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ארבעת המינים; הלשכה לשרותים רוחניים בקהילות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                              הקצבות;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7178: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00527:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקת הנוער והחלוץ והלשכה לשרותים                   [שליחים משותפים :  שם התיק 

]                                                    רוחניים לקהילות 

                                  1986-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 468:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רציפות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הלשכה לשרותים רוחניים בקהילות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7179: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00528:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משלוחים                                                             :  שם התיק 

                                                 469:              סימול מקורי 

תיק ריק                                                          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7180: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00529:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                      בהסתדרות הציונית העולמית[ל "מנכ- אגף לשליחים :  שם התיק 

                                  1991-           עד1981-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   968- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 470:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רצופות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               ההסתדרות הציונית העולמית; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7181: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00590:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                               עבור שליחים[משכורות :  שם התיק 

                                  1991-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 471:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רצופות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  כספים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7182: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00591:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                   עבור השליחים[כרטיסי טיסה וויזות :  שם התיק 

                                  1989-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 472:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רצופות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           שליחים; כרטיסי נסיעה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7183: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00592:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המחלקה לקהילות ספרדיות                  - ההסתדרות הציונית העולמית :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 473:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רצופות                                             :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   969- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               ההסתדרות הציונית העולמית; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7184: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00593:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                             בהסתדרות הציונית העולמית[מחלקת ההסברה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 474:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רצופות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           מחלקת הסברה; פרסומים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7185: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00594:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ר ההנהלה הציונית                                "יו- ההנהלה הציונית :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 475:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רצופות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7186: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00595:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רשות החינוך בהסתדרות הציונית העולמית                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 476:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רצופות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   970- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;        כספים; שליחים; ההסתדרות הציונית העולמית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7187: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00596:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרן קיימת לישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 477:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

השנים בתיק לא רצופות                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מפעלי התנועה- בני עקיבא ; קרן קיימת לישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7189: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00537:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בר מצוה ואבלות                                             , חתונות :  שם התיק 

                                  1978-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 429:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7190: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00538:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הזמנות וכספים                                         - מכון חזקיהו :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 430:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  הכשרות; כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7191: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00539:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   971- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                        מחלקת הסטודנטים- ההסתדרות הציונית העולמית :  [שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 484:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חטיבת הסטודנטים; ההסתדרות הציונית העולמית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7192: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00540:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הנ                  ,ל"עולים חברי התנועה בצה[צבא הגנה לישראל - ל "צה:  שם התיק 

]                                                 גיוס לעולים- חיות  

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 512:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                           ל"צה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7193: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00541:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בית רימון                                                           :  שם התיק 

                                  1989-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 527:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            מפעלי התנועה- בני עקיבא ; בית רימון; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7194: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00542:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בארות יצחק                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 528:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   972- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שרות לאומי; כספים; הכשרות; בארות יצחק; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7195: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00543:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טירת צבי                                                            :  שם התיק 

                                  1992-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 529:              סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                קבוץ[טירת צבי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7196: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00544:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יבנה                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 530:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                           יבנה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7197: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00545:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כפר עציון                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 531:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הכשרות]; קבוץ[כפר עציון ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   973- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7198: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00546:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לביא                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 532:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                    קבוץ[לביא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7199: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00547:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מעלה גלבוע                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 533:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      הכשרות]; קבוץ[מעלה גלבוע ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7200: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00548:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סעד                                                                 :  שם התיק 

                                  1991-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 534:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הכשרות]; קבוץ[סעד ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7202: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00549:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                          "עין הנצי:  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   974- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 535:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שרות לאומי; הכשרות]; קבוץ[ב "עין הנצי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           תרומות; ל"    הקרן להנצחת יצחק מדר ז 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7203: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00550:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עין צורים                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 536:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                כספים; הכשרות]; קבוץ[עין צורים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                                לבוגרי הכשרות[    תוכנית ניסן  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7205: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00551:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עלומים                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 537:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 קבוץ[עלומים ; סמינרים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7206: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00552:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ראש צורים                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 538:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   975- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;              סמינרים; הכשרות]; קבוץ[ראש צורים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7207: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00553:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שדה אליהו                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 539:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               קבוץ[שדה אליהו ; שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7208: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00554:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שלוחות                                                              :  שם התיק 

                                  1990-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 540:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 סמינרים]; קבוץ[שלוחות ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7209: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00555:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מגדל עוז                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 541:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; סמינרים; הכשרות]; קבוץ[מגדל עוז ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7210: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00556:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   976- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מלכישוע                                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 542:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];         קיבוץ[מלכישוע ; כספים; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7211: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00557:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אולפנים בקבוץ הדתי                                                  :  שם התיק 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 543:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   אולפני לימוד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7212: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00558:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבת הקבוץ הדתי                                                    :  שם התיק 

                                  1991-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 544:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               ישיבת הקבוץ הדתי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7213: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00559:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איגוד המושבים                                                       :  שם התיק 

                                  1990-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 545:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   977- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הכשרות; שליחים; איגוד המושבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7214: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00560:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משואות יצחק                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 546:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      שליחים; הכשרות]; מושב שיתופי[משואות יצחק ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7215: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00561:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רמת מגשימים                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 547:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        כספים; שליחים]; מושב שתופי[רמת מגשימים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7216: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00562:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יונתן                                                               :  שם התיק 

                                                 548:              סימול מקורי 

תיק ריק                                                          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7217: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00563:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קשת                                                                 :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   978- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 549:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  קליטת עליה]; מושב שיתופי[קשת ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7218: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00564:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                           מדרשת הגולן[מרכז חיספית :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 550:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     הכשרות; כספים; מדרשת הגולן; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7221: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00565:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                   עופרה- בית ספר שדה ,אולפן[עופרה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 551:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      אולפני לימוד]; ישוב[עפרה ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7222: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00566:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                       הכשרה- קטיף -איגוד המושבים :  [שם התיק 

                                  1985-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 552:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   979- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                          הכשרות; איגוד המושבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7223: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00567:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

,                    ל מהמושב"שליח לחו- שדמות מחולה -איגוד המושבים :  [שם התיק 

]                                          אירוח משפחה ממכסיקו במושב 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 553:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        מושב שתופי[שדמות מחולה ; איגוד המושבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         קליטת עליה;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7224: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00568:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                  "שליח לחו,הכשרה במושב- בני דרום - איגוד המושבים :  [שם התיק 

]                                                             מהמושב 

                                  1990-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 554:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; שליחים]; מושב שיתופי[בני דרום ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7225: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00569:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא ישראל                                                     :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 555:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; מפעלי התנועה- בני עקיבא ; בני עקיבא בארץ ישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   980- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7226: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00570:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכז ישיבות בני עקיבא                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 556:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הכשרות; מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7227: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00571:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכללת אורות                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 557:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    מכללת אורות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           הכשרות]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7228: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00572:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבת קרית ארבע                                                     :  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 558:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                        חברון- ישיבת ניר קרית ארבע ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7229: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00573:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבת בית אל                                                        :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   981- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 559:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   ישיבת בית אל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7230: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00574:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבת בית אל                                                        :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 559:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   ישיבת בית אל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7231: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00575:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת רבנינו                                                         :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 560:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7232: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00576:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         ועדת ההכשרות[ועדת הביקורת :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 561:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   982- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ועדת ביקורת- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    ועדת הכשרות-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7234: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00577:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת הכשרות                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 562:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ועדת הכשרות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7235: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00578:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איגוד ישיבות ההסדר                                                  :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 563:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            הכשרות; ישיבות הסדר; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7236: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00579:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אליצור                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 564:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   983- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7237: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00580:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבת אור עציון                                                     :  שם התיק 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 565:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                ישיבת אור עציון; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7238: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00581:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                       ה"ישיבת כפר הרא[+ישיבת ימית :  שם התיק 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 566:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    ה"ישיבת כפר הרא; ישיבת ימית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7239: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00582:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גרעין אפרת                                                          :  שם התיק 

                                  1985-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 567:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     גרעין אפרת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7240: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00583:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                      הקבוץ הדתי- גרעין עוזרם [אנגליה - ד "גרעין קב:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   984- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1989-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 568:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

]; קבוץ[מעלה גלבוע ]; עולים מאנגליה[גרעין עוזרם ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       מזכירות-     הקבוץ הדתי  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7241: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00584:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ההכשרות                                                ,מדרשיית העמק:  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 569:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7242: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00585:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                      ישיבת בית אל:  [שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 559:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   ישיבת בית אל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7243: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00586:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                       הכשרה כללית:  [שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

'                                                  ט600:           סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   985- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7244: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00587:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה כללית                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

'                                                  נ600:           סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7245: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00588:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                       הכשרה כללית:  [שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

'                                                  נא600:          סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7246: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00589:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                       הכשרה כללית:  [שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

'                                                  נב600:          סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   986- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7247: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00590:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   אולפנית להכשרות:  [שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 601:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           אולפני לימוד; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7248: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00591:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   אולפנית להכשרות:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

'                                                 ט', ח601:        סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           אולפני לימוד; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7249: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00592:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   אולפנית להכשרות:  [שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

'                                                  נא601:          סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           הכשרות; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     אולפני לימוד 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7250: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00593:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבות מדריכים ופרוטוקולים                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 602:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   987- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             הכשרות; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7251: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00594:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                              תוכנית להכשרת מנהיגים[תוכנית לימודים :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 603:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תוכניות שנתיות- בני עקיבא ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7252: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00595:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                          במסגרת הכשרה[ע "סמינר גדנ:  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 604:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  הכשרות; ע"גדנ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7253: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00596:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                           תיק חומר ביהדות- ע "גדנ:  [שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 604:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  הכשרות; ע"גדנ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   988- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7254: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00597:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                    הכשרות- ע "גדנ:  [שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 604:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  הכשרות; ע"גדנ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7255: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00598:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר תורני                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 605:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        סמינר תורני- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7256: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00599:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                                     - בית אל /ישיבה קרית ארבע:  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 606:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           ישיבת בית אל; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];      לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; חברון-     ישיבת ניר קרית ארבע  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7257: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00600:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                              קשרים עם מוסדות לימוד- לימודי הכשרה :  [שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   989- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1990-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 607:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7258: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00601:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר הדרכה                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 608:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הכשרות; סמינר הדרכה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7259: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00602:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                             בית ספר שדה כפר עציון עבור חברי הכשרה:  [שם התיק 

                                  1983-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 609:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7260: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00603:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר רעיוני                                                        :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 610:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   990- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        סמינרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7261: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00604:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                        יום ירושלים- סמינר הכשרות :  [שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

'                                                  א610:           סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                הכשרות; סמינרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7262: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00605:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                              להכשרות [תוכנית אתגר :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 611:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   התנדבות במוסדות שונים בארץ[    תוכנית אתגר  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7264: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00606:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טיול הכשרות שנתי                                                    :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 612:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   991- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7265: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00607:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רשימת משתתפי הכשרות                                                 :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 613:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7266: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00608:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                                                      - כספים :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 614:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  כספים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7267: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00609:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית יג בקבוץ                                                     :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 615:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      תוכנית יג; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7268: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00610:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                   תוכנית יג בקבוץ:  [שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

'                                                  ג615:           סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   992- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      תוכנית יג; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7269: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00611:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה לא תנועתית                                                    :  שם התיק 

                                                 616:              סימול מקורי 

תיק ריק                                                          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7275: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00612:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית טורונטו                                                      :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 617:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         תוכניות שנתיות- בני עקיבא ]; קבוץ[סעד ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7276: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00613:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית ויניפג                                                       :  שם התיק 

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

'                                                  ד618:           סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   כספים]; בארץ- לבתי ספר מקנדה [תוכנית ויניפג ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7277: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   993- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00614:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכניות בתי ספר                                                     :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 619:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     תוכניות שנתיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7278: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00615:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוצדורה                                         ,שמות - ל "גיוס למח:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 620:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         מתנדבי חוץ לארץ- ל "מח; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7283: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00616:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית בקיבוץ                                          - תוכניות יג :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 621:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      תוכנית יג; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7284: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00617:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועמדים להדרכה                                                      :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 622:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   994- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7285: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00618:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שבוץ ההכשרות                                                        :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 623:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7287: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00619:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                     ל"עבור חברי התנועה מחו[שבתונים:  שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 624:              סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             בוגרים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7288: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00620:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                                                  - חוגי זכור :  שם התיק 

                                  1986-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 625:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   995- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7291: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00621:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תקנון ונוהל הכשרות                                                  :  שם התיק 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 626:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  תקנון; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7294: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00622:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישיבה בנות                                           ' שנה ב- הכשרה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 627:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7295: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00623:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הפעלות בארץ                                   - ל "תלמידי ישיבות מחו:  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 628:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7296: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00624:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ל                                                 "צה' שנה ב- הכשרה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   996- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 629:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מתנדבי חוץ לארץ- ל "מח; ל"צה; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7298: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00625:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דיון על תוכניות ההכשרה                                              :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 630:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7299: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00626:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                                    "הכשרת עין הנצי:  שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

'                                                 ח',ז', ו631:     סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                      קבוץ[ב "עין הנצי; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7306: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00627:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                               תוכניות[מדרשת הדרום :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 632:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   997- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                            הכשרות; מדרשת הדרום; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7308: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00628:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הזמנות וחשבוניות                                              :טללים:  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 633:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מפעלי התנועה- בני עקיבא ; טללים יפתח; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                  הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7312: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00629:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                           טיולים- עין הארץ ,טיולי אתגר[ל "מפות בחו:  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 634:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7314: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00630:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                        הכשרת לביא:  [שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

'                                                 ט', ח635:        סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                            קבוץ[לביא ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7315: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00631:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   998- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                  הצעה לשימוש בפקסימיליות [FAXכללי :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 636:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7316: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00632:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                       הפקת סרט וידאו בנושא ההכשרה:  [שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 637:              סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7319: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00633:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כרמל                                            - הכשרה דרומית יתיר :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 638:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                        מושב[בית יתיר ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7323: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00634:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                      ל"מכתב בקשה עבור חברה בהכשרה לנסיעה לחו[יבנה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 639:              סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

בתיק מסמך אחד                                                    :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   999- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   יבנה; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7325: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00635:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קולי                            -פרסום ואור,קישוט- סמינרים מקצועיים :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 662:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                סמינרים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7327: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00636:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                                                ,חזור- נסיעות :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 663:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           כרטיסי נסיעה; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7328: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00637:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             עולמית[ועידה - המזרחי :  שם התיק 

                                  1990-           עד1981-         תאריך התיק מ 

'                                                  א666:           סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   כה-הועידה העולמית ה- המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                               כד-הועידה העולמית ה-     המזרחי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1000- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7330: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00638:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

השתלמות מדריכי הכשרות                                               :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 701:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7331: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00639:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחקר ההכשרה                                                         :  שם התיק 

                                  7130-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 713:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7332: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00640:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                     בני עקיבא בארגנטינה[פרוספקטים :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 714:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; פרסומים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7334: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00641:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                               COZYקבוצת [דרום אפריקה - חוגי עולים :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1001- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 716:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     חוגי עולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7335: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00642:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                            מפגשי הדרכה,פרוטוקול מישיבה[צוות הדרכה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 717:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7341: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00643:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

"                                          אמנה,"מועצת יהודה ושומרון:  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 718:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           תנועת ההתיישבות של גוש אמונים- אמנה ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7343: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00644:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות אמריקה הלטינית                  [המוסד להכשרת מנהיגים רוחניים :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 719:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1002- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;            המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                 אמריקה הלטינית 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7344: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00645:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארצות אמריקה הלטינית                  [המוסד להכשרת מנהיגים רוחניים :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 719:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                 אמריקה הלטינית 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7345: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00646:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                           ל"התכתבות בין חברים בארץ ובחו" [אח תאום:  "שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 720:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ל"סניפים תאומים בארץ ובחו[פרויקט אח תאום; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7346: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00647:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                           ל"התכתבות בין חברים בארץ ובחו" [אח תאום:  "שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 720:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       ל"סניפים תאומים בארץ ובחו[פרויקט אח תאום; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7348: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1003- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00648:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בנות שרות לאומי                                                     :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 721:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            התנדבות; שרות לאומי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7349: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00649:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרוטוקולים מישיבות                   +רשימות משתתפים בהכשרות[הדפסות :  שם התיק 

]                                                   המזכירות העולמית 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 722:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   פרסומים; הכשרות; דפוס המומחה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7351: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00650:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רשימות משתתפים בהכשרות                  +טפסים מועמד לשליחות[הדפסות :  שם התיק 

]                               פרוטוקולים מישיבות המזכירות העולמית+ 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 722:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; הכשרות; דפוס המומחה; פרסומים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7352: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00651:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועצת תנועות הנוער העולמיות                                         :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1004- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 725:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        פרוטוקולים; מועצת תנועות הנוער העולמיות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7353: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00652:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איחוד הבונים                                         - הנהגה עולמית :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 726:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   איחוד הבונים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7354: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00653:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הראל                                       - חטיבת הסטודנטים הדתיים :  שם התיק 

                                                 735:              סימול מקורי 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                חטיבת הסטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7355: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00654:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הראל                                       - חטיבת הסטודנטים הדתיים :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 735:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1005- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                חטיבת הסטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7356: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00655:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ס                      'ווג- ההתאחדות העולמית של הסטודנטים היהודיים :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 736:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           התאחדות עולמית של הסטודנטים היהודיים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7357: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00656:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ס                      'ווג- ההתאחדות העולמית של הסטודנטים היהודיים :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 736:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           התאחדות עולמית של הסטודנטים היהודיים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7358: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00657:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת רמת מגשימים                                                   :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 748:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];               מושב שתופי[רמת מגשימים ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7359: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00658:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עין צורים                                            - הכשרה דרומית :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1006- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 752:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[עין צורים ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7360: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00659:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שכר ומחירונים שונים                                                 :  שם התיק 

                                  1980-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 766:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           הנהלת חשבונות; כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7361: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00660:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גרעין אנגלי                                                         :  שם התיק 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 119:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        גרעינים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7362: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00661:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח                                    - אבנר בר חמא ,בריסל- בלגיה :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 121:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1007- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; הכשרות; שליחים; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; בלגיה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7363: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00662:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח                                    - אבנר בר חמא ,בריסל- בלגיה :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 121:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; שליחים; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; בלגיה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7364: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00663:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מנחם פרידמן                                 - השליח ,אמסטרדם- הולנד :  שם התיק 

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                 124:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    פרידמן מנחם; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; הולנד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                             שליחים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7365: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00664:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מנחם פרידמן                                 - השליח ,אמסטרדם- הולנד :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 124:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    פרידמן מנחם; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; הולנד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                             הכשרות;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7367: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1008- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00665:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מנחם זעפרני                         - השליח .סאוטה,מלגה,מליאה- ספרד :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 129:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      זעפרני מנחם; ספרד; ספרד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                             שליחים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7368: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00666:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח מרכזי גבי וייל                                          - פריז :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 133:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   הכשרות; שליחים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7369: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00667:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח מרכזי                                              ,פריז- צרפת :  שם התיק 

יוסי מרק                                  - מחליפו ,גבי וייל- השליח  

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 133:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                  סניפים- ל "בני עקיבא בחו; חומר הדרכה; הכשרות;     וייל גבריאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7370: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00668:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                     יוסי מרק- השליח [מרכזי - פריז :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1009- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 133:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   הכשרות; שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7371: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00669:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                          שליחות[אנגליה - קינגסטון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                 134:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;        מפעלי התנועה- בני עקיבא ; גרעינים; הכשרות; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7374: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00670:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חשבונות ועניני כספים                    .פריז,אירופה- הלשכה המרכזית :  שם התיק 

אלי סומר                                                      :השליח 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 134:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            שליחים; הכשרות; הנהלת חשבונות; צרפת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7378: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00671:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח                              - חגי שפר .נציגות האגף הדתי- פריז :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 135:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1010- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            הקצבות; כספים; שליחים; הכשרות; צרפת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7382: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00672:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליח                              - חגי שפר .נציגות האגף הדתי- פריז :  שם התיק 

אלי סומר                                                     :מחליפו 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 135:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   האגף הדתי- מחלקת הנוער והחלוץ ; צרפת; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7383: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00673:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                           אברהם באבי,אשר רביב:השליחים[סרסל - צרפת :  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 136:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7388: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00674:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משה פרץ                                        - ליאון השליח - צרפת :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 137:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1011- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;           שליחים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7389: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00675:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                 דניאל אזולאי- השליח [צרפת - ליאון :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 137:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שליחים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7390: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00676:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                 השליחה ויויאן ווליס[צרפת - גרנובל :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 139:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ווליס ויויאן; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7391: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00677:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                   גבי בוטבול,שלמה וסרטייל:השליחים[צרפת - שטרסבורג :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 140:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                שליחים]; תנועת נוער[    ישורון  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1012- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7392: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00678:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                               חגי שפר:השליח[הלשכה המרכזית באירופה :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    גרעינים; עליה; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                סניפים- ל "בני עקיבא בחו; קרונה משה;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7393: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00679:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חגי שפר                                 :הלשכה המרכזית באירופה השליח:  שם התיק 

אלי סומר                                                     :מחליפו 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הכשרות; שליחים; שפר חגי; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;         סניפים- ל "בני עקיבא בחו; כספים; סמינרים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7394: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00680:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אלי סומר                                :הלשכה המרכזית באירופה השליח:  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         הכשרות; שליחים; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הקצבות; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7412: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00681:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1013- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                  אלי סומר-השליח [צרפת ,הלשכה המרכזית באירופה בפריז:  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; סניפים- ל "בני עקיבא בחו; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                  סמינרים; מפעלי התנועה- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7413: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00682:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר תורני אירופאי                                                 :  שם התיק 

                                  1991-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 144:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                אירופה; סמינר תורני- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                  חפץ מיץ; שליחים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7415: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00683:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                        מחנה סיירים אירופאי[סיירים :  שם התיק 

                                  1990-           עד1983-         תאריך התיק מ 

'                                                  א148:           סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7427: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00684:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                         מוטי איזק:השליח[סקנדינביה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 154:              סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1014- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; סקנדינביה; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   סמינרים; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

;                               ברית המועצות; ברית המועצות- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7429: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00685:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר מדריכים למחנות                    ,שליחים לברית המועצות[רוסיה :  שם התיק 

]                                                  קיץ בברית המועצות 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 173:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו; ברית המועצות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     מפעלי קיץ- בני עקיבא ; סמינרים;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7430: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00686:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חשבונות וכספים                                        - ארצות הברית :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

'                                                  א200:           סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                       כספים;     הנהלת חשבונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7431: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00687:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנה קיץ מארצות הברית בארץ                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 204:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1015- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7432: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00688:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גדליה ליזרוביץ                       :השליחים,קליבלנד- ארצות הברית :  [שם התיק 

]                                                    וגדליה גינזבורג 

                                  1978-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                 207:              סימול מקורי 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      הכשרות; שליחים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7433: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00689:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                  מדרש ומעשה"הכשרה תוכנית - בני עקיבא צפון אמריקה :  [שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 207:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7434: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00690:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                   רפי בן בסט:השליח[אמריקה הלטינית :  שם התיק 

                                  1985-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                 250:              סימול מקורי 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1016- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;          כספים; שליחים; הכשרות; אמריקה הלטינית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7435: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00691:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                         החבר מאיר בן יצחק[נציגות - אמריקה הלטינית :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 250:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים; שליחים; הכשרות; אמריקה הלטינית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7438: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00691:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                         החבר מאיר בן יצחק[נציגות - אמריקה הלטינית :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 250:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים; הכשרות; שליחים; אמריקה הלטינית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7439: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00692:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                 דובי טל- השליח [מרכזי - יוהנסבורג :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 273:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;            כספים]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; שליחים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7441: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00692:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1017- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                 דובי טל- השליח [מרכזי - יוהנסבורג :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 273:              סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     דרום אפריקה; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;    כספים; ישיבת הר עציון; הכשרות]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7445: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00693:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                      דפי תדריך לשליחות,ביטוח רפואי- עניני שליחות :  [שם התיק 

                                  1983-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                 403:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                ביטוחים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7451: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00694:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אירופה                                                  - מפעלי קיץ :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 431:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              אירופה; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7454: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00695:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת בני דרום                                                      :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 641:              סימול מקורי 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1018- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                 מושב שיתופי[בני דרום ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7455: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00696:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית ניסן                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 642:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    לבוגרי הכשרות[תוכנית ניסן ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7456: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00697:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית תשרי                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

'                                                  א642:           סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                     ב"לחניכי ארה[תוכנית תשרי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7457: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00698:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                     אגודת אכסניות נוער בישרא[א "אנ:  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 654:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1019- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                           אגוד אכסניות הנוער בישראל- א "    אנ 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7459: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00699:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרה דרומית                                            - שדה אליהו :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 655:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                       קבוץ[שדה אליהו ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7470: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00700:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ירושלים                                        - מרכז עולמי - מזרחי :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 666:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7474: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00701:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גוש אמונים                                                          :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 680:              סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];            תנועה אידאולוגית[גוש אמונים ; עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                           תנועת עליה של גוש אמונים[    במעלה  

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7477: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00702:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1020- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

סיכום מישיבות המזכירות                    ,פרוטוקולים[מזכירות פעילה :  שם התיק 

]                                                             הפעילה 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 681:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; שליחים; תוכניות שנתיות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                         הונגריה; הונגריה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7480: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00703:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                       הועידה העולמית השישית והשביעית[ועידה עולמית :  שם התיק 

                                  1991-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                 684:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ו-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             ז-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7481: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00704:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                       ביטוח רפואי' [+ביטוח רכב וכו:  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 693:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        ביטוחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7482: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00705:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכתבים לשליחים ולהנהלות                       [ל "חו- חוזרים כלליים :  שם התיק 

]                                                      ל"הארציות בחו 

                                  1991-           עד1980-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1021- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 710:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים]; פרסום[אגרת לשליחים בחוץ לארץ ; חוזרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                            ביטוחים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7484: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00706:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכניות בארץ                                       - סטודנטים עולים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 794:              סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     סטודנטים; קליטת עליה; עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7485: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00707:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                              פריז- החבר פנחס וקסלר [הלשכה באירופה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 142:              סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       הכשרות; סניפים- ל "בני עקיבא בחו; אירופה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7540: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00708:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                  Corespondentie-התכתבות]אמסטרדם- בני עקיבא בהולנד :  [שם התיק 

                                  1963-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

התיק כתוב הולנדית                                                :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1022- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מכתבים; הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7543: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00708:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                  Corespondentie-התכתבות]אמסטרדם- בני עקיבא בהולנד :  [שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

התיק כתוב הולנדית                                                :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מכתבים; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; הולנד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7544: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00709:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                  Corespondentie-התכתבות]אמסטרדם- בני עקיבא בהולנד :  [שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

התיק כתוב הולנדית                                                :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מכתבים; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; הולנד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7545: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00709:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                  Corespondentie-התכתבות]אמסטרדם- בני עקיבא בהולנד :  [שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

התיק כתוב הולנדית                                                :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מכתבים; הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7546: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1023- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00710:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגנטינה                                              ,ברזיל- הכשרה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                ארגנטינה; ברזיל; ארגנטינה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7547: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00711:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אורוגוואי                             ,ברזיל,ארגנטינה- הכשרה דרומית :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             אורוגוואי; ברזיל; ארגנטינה; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                        ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; ארגנטינה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                אורוגוואי- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7548: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00712:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                              עבור הכשרות[ תוכניות :  שם התיק 

                                  1983-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תוכניות שנתיות- בני עקיבא ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7553: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00713:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 

'                                    מועמדים ששם משפחתם מתחיל באות ל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1024- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1990-           עד1962-         תאריך התיק מ 

'                                                 ל:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

השנים בתיק אינן רציפות                                            

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7554: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00714:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 

'                                    מועמדים ששם משפחתם מתחיל באות ל 

                                  1987-           עד1960-         תאריך התיק מ 

'                                                 ל:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

השנים בתיק אינן רציפות                                            

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7555: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00715:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 

'                                    מועמדים ששם משפחתם מתחיל באות ל 

                                  1988-           עד1963-         תאריך התיק מ 

'                                                 ל:               סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

השנים בתיק אינן רציפות                                            

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7556: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00716:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1025- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

'                                    מועמדים ששם משפחתם מתחיל באות ל 

                                  1987-           עד1966-         תאריך התיק מ 

'                                                 ל:               סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

השנים בתיק אינן רציפות                                            

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7557: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00717:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             ל"מועמדים לשליחות בחו:  [שם התיק 

                                  1990-           עד1963-         תאריך התיק מ 

'                                                 מ:               סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

השנים בתיק אינן רציפות                                            

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7558: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00718:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             שליחי קיץ[שליחוני קיץ :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  מפעלי קיץ- בני עקיבא ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7559: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00718:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                             שליחי קיץ[שליחוני קיץ :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1026- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  מפעלי קיץ- בני עקיבא ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7560: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00719:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                               תכנון חוברות-גרפיקה:  [שם התיק 

                                  1978-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מפעלי התנועה- בני עקיבא ; חומר הדרכה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7561: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00720:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכתבים                    ,פרוטוקולים[המזכירות העולמית של בני עקיבא :  שם התיק 

]                                                            לשליחים 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 A:                סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             פרוטוקולים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                             פרסום[    אגרת לשליחים בחוץ לארץ  

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7562: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00721:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות עם השליח ישראל שריר                   [ירושלים - המדור הדתי :  שם התיק 

]                                                             מהולנד 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 B:                סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1027- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                     הולנד; מכתבים; המדור הדתי-     הסוכנות היהודית לארץ ישראל  

;                                                    הולנד- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7563: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00722:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות עם השליח ישראל                  [רויטמן - פריז - המדור הדתי :  שם התיק 

]                                                        שריר מהולנד 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 C:                סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;    הולנד- ל "בני עקיבא בחו; הולנד; המדור הדתי-     הסוכנות היהודית לארץ ישראל  

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7564: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00723:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות עם השליח ישראל                   [פריז - מחלקת הנוער והחלוץ :  שם התיק 

]                                                        שריר מהולנד 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 D:                סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; מכתבים; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; הולנד; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7565: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00724:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות עם השליח ישראל                     [לונדון - המחלקה התורנית :  שם התיק 

]                                                        שריר מהולנד 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 E:                סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1028- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         הולנד- ל "בני עקיבא בחו; הולנד; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7566: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00725:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בני עקיבא הולנד                                                     :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 F:                סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; שליחים; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; הולנד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                            תקציב; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7567: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00726:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ענינים כלליים                                               - הולנד :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 G:                סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מכתבים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7568: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00727:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                   התכתבות עם השליח ישראל שריר מהולנד[נבה 'גזברות ג:  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 H:                סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; מכתבים; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; הולנד; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                              כספים;     הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7569: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1029- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00728:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות עם השליח ישראל שריר                     [סניפים מחוץ להולנד :  שם התיק 

]                                                             מהולנד 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 I J:              סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הכשרות; הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           הקצבות; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7570: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00729:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות עם השליח ישראל שריר                       [ישיבות בני עקיבא :  שם התיק 

]                                                             מהולנד 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 K:                סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ישיבות בני עקיבא בישראל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                     הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; ל"    ישיבות בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7571: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00730:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                          התכתבות עם השליח ישראל שריר מהולנד[מזרחי :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 L:                סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הולנד- ל "בני עקיבא בחו; הולנד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7572: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00731:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                   מכתבים מעולה לשליח ישראל שריר מהולנד[עניני עליה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1030- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 M:                סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הולנד- ל "בני עקיבא בחו; הולנד; עליה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7573: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00732:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                      הזמנות לחתונות[מכתבים מעולים :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 N:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7574: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00733:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות עם ישראל שריר מהולנד                  - הקונסוליה הישראלית :  [שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 O P:              סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הולנד- ל "בני עקיבא בחו; הולנד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7575: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00734:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                      השליח ישראל שריר מהולנד[שליח :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 Q R:              סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1031- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                             שריר ישראל; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7576: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00735:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כנס בוגרי ארצות הברית                                               :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; כנס בוגרים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7577: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00736:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                  54פרוייקט,ע"תוכנית מת-הקרן המשותפת לסוכנות ולממשלה:  שם התיק 

                                  1988-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7578: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00737:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מינהל הסטודנטים                                                     :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                מינהל הסטודנטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7579: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00738:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

משרד הדתות                                                          :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1032- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1989-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             הקצבות; משרד הדתות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7582: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00739:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

האפוטרופוס הכללי                           - משרד המשפטים - עזבונות :  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   משרד המשפטים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7583: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00740:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עלית הנוער                                                          :  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            הקצבות; עליית הנוער; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7584: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00741:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחלקת העליה                                                         :  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1033- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7586: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00742:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קרוב לבבות                                                          :  שם התיק 

                                  1988-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הקצבות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7587: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00743:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אגף לתרבות תורנית                                     - משרד החינוך :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       האגף לתרבות תורנית- משרד החינוך והתרבות ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הקצבות 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7590: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00744:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                              ל"של בני עקיבא בארץ ובחו[קטעי עתונות :  שם התיק 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    קטעי עתונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7592: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00745:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1034- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                            ציריך- בני עקיבא שויץ :  [שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     גיוס כספים; שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7594: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00746:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                               פרוטוקולים של המועצה העולמית רביעית:  [שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מועצות עולמיות- בני עקיבא ; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7595: מספר פריט 

)      א    (  2:              מספר כרכים00747:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת הכשרות                                                         :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ועדת הכשרות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7596: מספר פריט 

)      ב    (  2:              מספר כרכים00747:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועדת הכשרות                                                         :  שם התיק 

                                  1987-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ועדת הכשרות- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1035- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7597: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00748:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רשימה                  -שה אליהו -בלגיה שוויץ ,אירלנד,הכשרה מאנגליה:  [שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הכשרות]; קבוץ[שדה אליהו ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7598: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00749:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                      מילוי טפסים- בני עקיבא צרפת :  [שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7599: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00750:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנות קיץ                                         - ה "עובדי קיץ תשמ:  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7600: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00751:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                  תוכניות, שמות המשתתפים - הכשרות :  [שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1036- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7601: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00752:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                    ל"קטעי עתונות על בני עקיבא בחו:  [שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    קטעי עתונות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7602: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00753:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

"                   כהן קורא ראשון"הוראת סוגיית - עבודה סמינריונית :  [שם התיק 

דברי תורה                                                          + 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      דף מקורות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7603: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00754:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תפילין וכו                  ,כשרות,תפילה,מאיר תמרי על פסח- בית ברל :  [שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      דף מקורות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7604: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00755:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1037- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                                  דברי תורה והלכות:  [שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל014:                   מספר יחידה7605: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00756:        מספר תיק200: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                         Coach Machaneh]  דברי תורה:  [שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

                              014:                  מספר יחידה11238: מספר פריט 

                                  )      00000:        מספר תיק000: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

]                                                              כללי:  [שם התיק 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה11679: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני  עקיבא מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

בובליל צוריאל                                                ) שליח:  (שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1038- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13451: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שמש אהרון                                                           :  שם התיק 

                                  1994-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                       1994  ,  1990: תאריך התיק  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13452: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליסברג מרב                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13457: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הרב חיים דרוקמן                                                     :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק  חסוי                                                        :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    הכשרות; דרוקמן חיים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13458: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נויזף יוסי                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1039- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13459: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

וולדיגר אורי                                                        :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13461: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הרצל חיים                                                           :  שם התיק 

                                  1990-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                    1990 - 1986, 1983: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      הכשרות; הרצל חיים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   אירופה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13464: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                             - אילפורד )  זולו(שמואל  הורוביץ :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1040- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                 בריטניה; הורוביץ שמואל; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                  בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13467: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                 - מרכזי  לונדון - יוסי אופנר :  שם התיק 

                                  1981-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                       1981 - 1979, 1973, 1971 - 1969: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    בריטניה; אופנר יוסי; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; סניפים- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                   הכשרות; סמינר הדרכה- בני עקיבא ; סמינר תורני-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13468: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דובלין                                          - מתי אנטמן  אירלנד :  שם התיק 

                                  1979-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       אירלנד- ל "בני עקיבא בחו; אירלנד; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13469: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דבלין                                            - טאוב דוד  אירלנד :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       אירלנד- ל "בני עקיבא בחו; אירלנד; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1041- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13470: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איטליה                                        - אורי אדלשטיין רומא :   שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  איטליה; אדלשטיין אורי; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   איטליה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13471: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                       - מנחם שטיינר  אילפורד :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13472: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אורוגוואי                               - ראובן שיינפלד  מונטווידאו :  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               אורוגוואי; שיינפלד ראובן; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                אורוגוואי- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13473: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1042- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

איטליה                                       - יקותיאל אנטמן  מילנו :  שם התיק 

                                  1980-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                             1980 - 1978, 1969 - 1968: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  איטליה; אנטמן יקותיאל; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   איטליה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13474: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                           "ארה- יורק -רפי עניס ניו:  שם התיק 

                                  1981-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; עניס רפי; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13475: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גרינוולד ברוך                                                       :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13476: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יצחק מאיר                                                        -בן:  שם התיק 

                                  1991-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1043- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                             1991 - 1986 , 1982 -1981: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13489: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איזק מוטי                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13490: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב דיטרויט                                        "באט אבי שליחות ארה:  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; ארצות הברית; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13491: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גולדנברג איציק                                                      :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1044- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13492: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הירשברג אשר                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

)                      1(חלק של התיק באנגלית ובגרמנית . תיק חסוי :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13493: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בן גל יוסי                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             בן גל יוסי; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13494: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בדיחי יוסף                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                     1991 -1987, 1975: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13495: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מלבורן                                        - ליפשיץ מאיר אוסטרליה:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1045- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1986-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                     1986- 1982, 1980: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; אוסטרליה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13496: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

זוננשיין יצחק  וינה                                                 :  שם התיק 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; אוסטריה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13497: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב ניו יורק                                              "ברט דני ארה:  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  ניו יורק; ארצות הברית; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    ב"ארה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13499: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אביצדק חנוך אורוגוואי מונטבידאו                                     :  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1046- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; אורוגוואי; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13501: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גלעד יהודה  אנגליה לונדון                                          :   שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13503: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטריאל                                         , בר חמא אבנר  קנדה:  שם התיק 

                                  1994-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           קנדה- ל "בני עקיבא בחו; קנדה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13504: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג                                        - פ"לייקוב חיים דרא:  שם התיק 

                                  1986-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

       1986, 1984, 1981, 1979- 1978, 1971- 1970, 1963: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               דרום אפריקה; לייקוב חיים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1047- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13505: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קורסיה אשר                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13506: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב ניו יורק                                             "גל אלחנן ארה:  שם התיק 

                                  1992-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                1991-1990, 1987- 1986: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  ניו יורק; ארצות הברית; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    ב"ארה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13507: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ה שליח מרכזי צפון אמריקה                                   'פוקס איצ:  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 צפון אמריקה; פוקס יצחק; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                      שליח מרכזי- בני עקיבא ; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13508: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק300: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1048- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                                           , פרינס חיים אנגליה:  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13509: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מינכן                                           - הופמן דוד גרמניה :   שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                     1988- 1987, 1984: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גרמניה- ל "בני עקיבא בחו; גרמניה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13510: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לנדא ארי                                                            :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13511: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריאל אברהם                                                         :  שם התיק 

                                  1988-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1049- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                               1988- 1984, 1979, 1976: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13515: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרק פיציון צרפת מרסיי                                               :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13518: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לס                                         'לוס אנג, ב "יפה אורי ארה:  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; ארצות הברית; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13520: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גרוסמן חנה                                                          :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1050- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13521: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אהרון ברוך                                                          :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13522: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ט                                           "קינן יוסי  ונצואלה אמל:   שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

חלק של המסמכים בספרדית                                           :       הערות 

                                     1991- 1986, 1984: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                אמריקה הלטינית; ונצואלה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                  ונצואלה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13523: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישראל שריד                                                          :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13524: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ועקנין יוסי                                                         :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1051- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                               1991- 1989, 1985- 1984: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13525: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קלפר יהושע                                                          :  שם התיק 

                                  1982-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                               1982- 1979, 1976- 1975: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             קלפר יהושע; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13526: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קייפטאון                                          , פ "פבר אריה דרוא:  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            דרום אפריקה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13569: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קגו                                              'צ, ב"קולמן גרי ארה:  שם התיק 

                                  1993-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

מכתבים באנגלית                                                    



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1052- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            ארצות הברית; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13570: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קופרמן שמוליק                                                       :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13571: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שלמה רומי                                                           :  שם התיק 

                                  1982-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13572: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מילנו                                        - קמפניני ראובן  איטליה:  שם התיק 

                                  1984-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                     1984-1976, 1973-1972, 1969, 1965: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 איטליה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1053- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13573: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרינס חיים  הולנד                                                   :  שם התיק 

                                  1984-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                      1984-1980, 1977: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  הולנד; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13574: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

טורונטו                                                - קב דוד קנדה:  שם התיק 

                                  1985-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                              1985 - 1981, 1976, 1966: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   קנדה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13575: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יורק                                  - גליל ניו- ב "רמות אלעזר  ארה:  שם התיק 

                                  1984-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                              1984, 1982 - 1981, 1975: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  ניו יורק; ארצות הברית; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13576: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1054- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

סידני                                          - קליין נתן אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               אוסטרליה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13577: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                              "בני גור  קליבלנד ארה:  שם התיק 

                                  1983-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                    1983 - 1980, 1979: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            ארצות הברית; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13578: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארד נחמן  דרום אפריקה                                               :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            דרום אפריקה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13579: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שטרית אלי                                                           :  שם התיק 

                                  1983-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                         1983- 1980, 1978- 1977, 1975: תאריך התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1055- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13593: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חובב יעקוב                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13594: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שטרן אלי גרמניה מינכן                                               :  שם התיק 

                                  1983-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       גרמניה; שטרן אלי; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13595: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פוקסמן אבנר                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            פוקסמן אבנר; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1056- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13596: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרידמן ליפא                                                         :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13597: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סרמונטה ידידיה                                                      :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

מכתב באנגלית                                                      

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13598: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                      שליח בריטניה(פויירשטיין שולי :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               בריטניה; פויירשטיין שולי; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13599: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אבישר משה                                                           :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1057- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   קנדה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13600: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פ  דורבן                                           "פויאר אריק  דרוא:  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            דרום אפריקה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13601: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איירס                                 - בואנוס- פארן יחיאל ארגנטינה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; ארגנטינה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13602: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז                                                - מרק יוסי צרפת :  שם התיק 

                                  1985-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

 מכתבים בצרפתית                      1985- 1980, 1974: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1058- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13603: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00068:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת                                                - סבן יוסף  פריז:  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13604: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00069:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ציריך                                              - מאיר משה שוויץ :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

מכתב בגרמנית                                                      

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; שוויץ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13605: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנטורפן                                          - מילס אריה  בלגיה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; בלגיה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1059- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13606: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

פירנצה                             - ליבורנו- מלכיאור צביקה  איטליה :  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13607: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרגלית לאה איטליה  מילנו                                            :  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       איטליה- ל "בני עקיבא בחו; איטליה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13608: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב מיאמי                                            "מרכוס מתתיהו ארה:  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; ארצות הברית; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13609: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרואני חיים                                                         :  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1060- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              כספים; שליח מרכזי-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13610: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יששכר ברמן  שליח מרכזי  אנגליה                                     :   שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    בריטניה; ברמן יששכר; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   כספים; שליח מרכזי- בני עקיבא ; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13611: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פאולו ברזיל                                         - יוסי אלון  סאן:  שם התיק 

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

מכתבים  בפורטוגזית                                                

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; ברזיל; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        שאלונים 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13612: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אפל שלמה  מכסיקו                                                    :  שם התיק 

                                  1988-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

 מכתבים בספרדית                1988- 1987, 1984- 1980: תאריך התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1061- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מכסיקו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                             שאלונים;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13613: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת                                              - דני אזולאי ליאון:  שם התיק 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צרפת; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        שאלונים 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13614: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קלוס מרווין                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   שאלונים; דרום אפריקה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13615: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שניידר ישעיהו                                                       :  שם התיק 

                                  1982-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                   1982, 1975, 1973- 1972, 1970- 1969: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1062- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13616: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בובליל צוריאל                                                       :  שם התיק 

                                  1984-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                         1984, 1982- 1980, 1976- 1975: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13617: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נתיב אפרים                                                         :   שם התיק 

                                  1983-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                     1983- 1980, 1976: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13630: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00083:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                 השליח(ביברגל מירב :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13631: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1063- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)                                                 השליח(קאופמן יוסי :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         כספים; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        שאלונים 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13633: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                     שליח(כהנא גדי :  שם התיק 

                                  1982-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

 מכתבים באנגלית              1982 - 1979, 1974 - 1973: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         כספים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                          כהנא גדי;     שאלונים 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13634: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלטימור                                         ) שליח(ציון גדון -בן:  שם התיק 

                                  1986-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         כספים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        שאלונים 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13635: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שיקגו                                              ) שליח(אביטל ישי :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1064- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         כספים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        שאלונים 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13636: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר                                  'מנצ, אנגליה) שליח(ברזילי יואב :  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       כספים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        בריטניה 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13638: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                               שליח(קליין יחזקאלי :   שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13639: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                      שליח(טל דובי :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1065- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         כספים;     דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13640: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

וישניה אפרים שליח מרכזי בצרפת                                       :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;              סניפים- ל "בני עקיבא בחו; כספים; צרפת; שליח מרכזי-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכל014:                  מספר יחידה13641: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

-                        ב "שליחה סטודנטית ארה) פריימן(מאירה וינברג :  שם התיק 

רסי                                                         'ג- ניו  

                                                    1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13646: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גרמניה                                   - מינכן ) שליח(יחיאל דויטש :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1066- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       גרמניה; גרמניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13647: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סטר                                      'אנגליה מנצ) שליח(ישראל לב :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13648: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ניו יורק חינוך                                 ) שליח(גולדברג  קדיש :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13649: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חמו ליאון                                                   -נחום בן:  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     כנס בוגרים 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1067- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13650: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                                            ) שליח(אמיד יעקוב :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13651: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קנדה מונטריאל                                    ) שליח(הומינר יגאל :  שם התיק 

                                  1986-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                               1986- 1983, 1980, 1977: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13652: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ריו                                          - ברזיל ) שליח(צמח סבן :  שם התיק 

                                  1987-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                              1987 - 1984, 1980- 1976: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      כספים;     אמריקה הלטינית 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13653: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1068- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

אליעזר שפיר                                                         :  שם התיק 

ב                                                   "שליח מרכזי  ארה 

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    כספים; שפיר אליעזר; שליח מרכזי- בני עקיבא ;     צפון אמריקה 

;                          מפעלי התנועה- בני עקיבא ; ועדת הכשרות-     בני עקיבא  

;                                                   ועדת השליחות-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13655: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                      שליח(לוי דוד :  שם התיק 

גרמניה                                                    - פרנקפורט 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גרמניה; גרמניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13656: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                    שליח(ליכט חיים :  שם התיק 

                                  1984-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                    1984, 1977 - 1975: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      ליכט חיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      10:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13657: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תמיר טלי                                                            :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1069- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

פירנצה                                                    - שליחונת  

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13665: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                 שליח(גינות שמואל :   שם התיק 

נורבגיה                                                   - אוסלו) 1 

אמסטרדם                                                   - הולנד) 2 

                                  1986-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

 מכתבים באנגלית          1986- 1984, 1973, 1971- 1969: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                כספים; נורבגיה; סקנדינביה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13666: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יהונדב תומר                                                         :  שם התיק 

וולינגטון                                               - ניו זילנד  

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                           1989, 1984: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ניו זילנד; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13670: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1070- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ב קליבלנד                                     "ארה) שליח(יואל פורט  :  שם התיק 

                                  1986-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13671: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז                                   - צרפת- דן ביסמות  שליח מרכזי:  שם התיק 

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                    1989, 1987 - 1984: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              כספים; שליח מרכזי-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13672: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנטורפן                                           ) שליח(הכרמי  משה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13673: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה לונדון                                     )  שליח(להמן עמוס :  שם התיק 

                                  1984-           עד1976-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1071- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             כספים; מחלקת הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13674: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בנימין גמליאל  שליחות משותפת                                        :  שם התיק 

ונצואלה קראקס                                                        

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

מכתבים בספרדית                                                    

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ונצואלה; ונצואלה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13675: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז                                            -גוטל אפרת  שליחונת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                            כספים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13676: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחון                                                 - פרטוש  אבי :  שם התיק 

דורבן                                                                

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1072- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מכתבים באנגלית                                                    

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         כספים;     דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13680: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ליאון יואל שליחון                                                   :  שם התיק 

בלגיה בריסל                                                          

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13682: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שרות לאומי                            -  מכסיקו ) - שליח(שטיין לאה  :  שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     שרות לאומי 

--------------------------------------------------------------------------------

      11:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13683: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארגנטינה                                  ) השליח) (מריו(לפיד אהרון :  שם התיק 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1073- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13684: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00116:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

צרפת סרסל                                           ) שליח(כאהן אלי :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                            כספים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13685: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב בלטימור                                          "אבן מאיר ארה-הר:   שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13687: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                 - קינגסטון ) שליח(כוכבא ברכה :  שם התיק 

אילפורד                                                              

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1074- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13693: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטוידאו                              - אורוגואי ) שליח(ישראל שלמה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13694: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                    שליח(טהורי צבי :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13695: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                     שליח(סומר אלי :  שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; סומר אלי; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13696: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00122:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1075- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)                                                שליח(לוינוביץ חיים :  שם התיק 

                                   1982-          עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

מאמרים מעיתונות  היהודית באנגליה                       . תיק חסוי:       הערות 

                         1982- 1979, 1975, 1973, 1969: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13697: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני  עקיבא מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

)                                                 שליח(הירשוביץ צבי :  שם התיק 

                                  1982-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                               1982- 1977, 1974- 1973: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      12:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13698: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                   שליח(ון דוד 'פרג:  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                          כספים; ון דוד'    פרג 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13699: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גור בנימין                                                          :  שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1076- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13700: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00126:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                  שליח(סיבוני מאיר :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13701: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00127:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אבישר משה                                                           :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13702: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עומית                                             : שם יחידה 

)                                                  שליח(ניסן דוד -בן:  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1077- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13703: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                    שליח(משה סודרי :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13704: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

למברגר יפעת                                                         :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       כספים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13705: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                  שליח(רמות אליעזר :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         כספים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13706: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                שליח(וינברגר מאירה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1078- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                           1984, 1982: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         כספים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13707: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                   שליח(שריד ישראל :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         כספים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13708: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                  שליח(מרווין קלוס :  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                     1985 -1984, 1982: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13709: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                  שליח(צביקה טהורי :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1079- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13710: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                 שליח(קלונסקי אליה :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;           כספים; האגודה להתנדבות בעם; שרות לאומי; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13711: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                  שליח(פוקס יהודה :   שם התיק 

                                  1982-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                               1982, 1968, 1966, 1964: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  כספים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13712: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

גולדברג קדוש                                                        :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         כספים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13713: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ארי פירסט                                                           :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1080- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שוודיה; שוודיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                              כספים; סקנדינביה; סקנדינביה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13714: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                    שליח(דב פריצקי :  שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13776: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

בובליל צוריאל                                                ) שליח:  (שם התיק 

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13777: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כץ חיים                                                      ) שליח:  (שם התיק 

ארגנטינה בואנוס איירס                                                

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1081- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13778: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פיקאר מיכאל                                                  ) שליח:  (שם התיק 

פריז                                                         - צרפת  

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13779: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קורמן בני                                                    ) שליח:  (שם התיק 

מרכזי                                                      - אנגליה  

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13780: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00145:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סקנדינביה                                      - פרידר אריאל ) שליח:  (שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1082- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; סקנדינביה; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                       כספים; פרידר אריאל; שוודיה; שוודיה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13781: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00146:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

זריבי אריה                                                   ) שליח:  (שם התיק 

איטליה מילנו                                                         

                                  1995-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                               1995, 1991, 1989- 1985: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      13:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13786: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ברוק משה                                                     ) שליח:  (שם התיק 

 הולנד אמסטרדם                                                       

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13790: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00148:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כהן גבי                                                      ) שליח:  (שם התיק 

ונצואלה קרקס                                                         

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

מכתבים בספרדית                                                    

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1083- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     ונצואלה; ונצואלה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13791: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דוכן שלמה                                                    ) שליח:  (שם התיק 

מרסיי                                                       -  צרפת  

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13792: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00150:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יורק                                 -ניו- ב "שבתאי יגאל  ארה) שליח:  (שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                          כספים;     שבתאי יגאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13795: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קאופמן יוסי                                                  ) שליח:  (שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13798: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק300: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1084- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                       - ב "כהן משה  ארה) שליח:  (שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;       כספים; שליח מרכזי- בני עקיבא ; חות"דו; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13800: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00153:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

זמור  שלמה  צרפת מרסיי                                       ) שליח:  (שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13801: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00154:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יורק                                 -ניו- ב "תורן מוטי   ארה) שליח:  (שם התיק 

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13802: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00155:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות  עולמית                                           : שם יחידה 

בוסטון                                  - ב "שפירא  חיים  ארה) שליח:  (שם התיק 

                                  1985-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1085- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13803: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00156:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                         נאירו'דה ז(ריו - שולץ  מוטי ברזיל  ) שליח:  (שם התיק 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      14:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13804: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00157:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות  עולמית                                          : שם יחידה 

ב שיקגו                                       "תורן  צבי  ארה) שליח:  (שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13805: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00158:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

נחמיה רפל שליח מרכזי  אנגליה                                 ) שליח:  (שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1086- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              כספים; שליח מרכזי-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13808: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00159:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטריאל                                   - זלצר נחום  קנדה ) שליח:  (שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13809: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00160:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לונדון                                   - חתוכה רפי  אנגליה ) שליח:  (שם התיק 

                                  1989-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                           כספים;     חתוכה רפי 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13810: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00161:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כהן אבניאל  מכסיקו                                           ) שליח:  (שם התיק 

                                  1988-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13811: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1087- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00162:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סידני                                  - דויטש  שבי אוסטרליה ) שליח:  (שם התיק 

                                  1989-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

מכתב באנגלית                                                      

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13812: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00163:        מספר תיק300: מספר מחזור 

מזכירות עולמית                                          - בני עקיבא : שם יחידה 

סאן פרנציסקו                        -  ב "ברנסון  מיכאל  ארה)  שליח:  (שם התיק 

                                  1990-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

מכתבים באנגלית                                                    

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      15:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13813: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00164:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קייפטאון                                   -פ "קרני אשר דרוא)  שליח:  (שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

מכתבים באנגלית                                                    

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         כספים;     דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13814: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00165:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1088- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

סטר                                  'מנצ- בן  דב גבי  אנגליה) שליח:  (שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13815: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00166:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחון קליבלנד                           - ב"דור ארה-שלומי בן) שליח:  (שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13816: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00167:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מרכזי                                   - בסט רפי ארגנטינה-בן) שליח:  (שם התיק 

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                     שליח מרכזי-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13817: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00168:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מלבורן                              - דורון הרצוג  אוסטרליה )  שליח:  (שם התיק 

                                  1987-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1089- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13818: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00169:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דורבן                                     - פ "צורי לביא דרוא) שליח:  (שם התיק 

שליחות קצרה                                                          

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13822: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00170:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עמיר דרור ארגנטינה בואנוס איירס                              ) שליח:  (שם התיק 

                                  1988-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                             1988- 1984, 1982 - 1981:  תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13827: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00171:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטבידאו                            - גלברד  שאול  אורגוואי ) שליח:  (שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1090- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13830: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00172:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

שבדיה                             - תומס סקנדינביה ' ליבוביץ)  שליח:  (שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; סקנדינביה; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                    כספים; שוודיה; שוודיה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13834: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00173:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יורק                                -ניו- ב "וורבר עקיבא  ארה) שליח:  (שם התיק 

                                  1988-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13835: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00174:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

חזן מאיר  מכסיקו                                             ) שליח:  (שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

מכתבים בספרדית                                                    

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1091- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      16:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13836: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00175:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עמי שור                                                      ) שליח:  (שם התיק 

                                  1990-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

 מכתבים באנגלית                1990, 1984- 1981, 1976: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                             כספים;     שור עמי 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13837: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00176:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רומא                                     - זייד חיים  איטליה ) שליח:  (שם התיק 

                                  1986-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13838: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00176:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

רומא                                     - זייד חיים  איטליה ) שליח:  (שם התיק 

                                  1990-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13839: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00177:        מספר תיק300: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1092- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני  עקיבא מזכירות  עולמית                                          : שם יחידה 

וינה                                     - פולק בני  אוסטריה ) שליח:  (שם התיק 

                                  1986-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     אוסטריה; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13840: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00177:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

וינה                                    - פולק בני   אוסטריה ) שליח:  (שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     אוסטריה; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13841: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00178:        מספר תיק300: מספר מחזור 

מזכירות עולמית                                          - בני עקיבא : שם יחידה 

בנות שרות לאומי                                                    :   שם התיק 

                                  1990-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

מכתבים באנגלית                                                    

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      כספים; שרות לאומי; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      17:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13842: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00179:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמי                                             : שם יחידה 

וילק שרגא  ארגנטינה                                          ) שליח:  (שם התיק 

                                  1993-           עד1988-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1093- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארגנטינה; ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13843: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00180:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                  לונדון(ישעיהו יחיאלי  שליח מרכזי אירופאי )  שליח:  (שם התיק 

                                  1985-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

             1985- 1983, 1981- 1978, 1976- 1975, 1973: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       אירופה; אירופה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              כספים; שליח מרכזי-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13850: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00180:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                   לונדון(ישעיהו יחיאלי  שליח מרכזי אירופאי ) שליח:  (שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       אירופה; אירופה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13851: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00181:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז                                      - ברוך ליאור  צרפת ) שליח:  (שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1094- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13852: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00181:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז                                      - ברוך ליאור  צרפת ) שליח:  (שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13853: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00182:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מונטבידאו                          , וינשטוק ישראל  אורוגוואי) שליח:  (שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; אורוגוואי; אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13854: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00183:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

קייפטאון                                   , פ"אופיר צבי  דרא) שליח:  (שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    דרום אפריקה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1095- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13855: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00184:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בורנשטיין גלעד  צרפת  פריס                                   ) שליח:  (שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13856: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00185:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות  עולמית                                           : שם יחידה 

בודפשט                                  , הונגריה) שליח(לבון אלכס  :   שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הונגריה; הונגריה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      18:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13869: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00186:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פריז                                        , צרפת) שליח(וקסלר פנחס :  שם התיק 

                                  1994-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                  1994 - 1990, 1986- 1985, 1983- 1982: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     וקסלר פנחס 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13898: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00187:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1096- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

יוהנסבורג                                 , פ"דרוא) שליח(כהנא יוסי  :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         כספים;     דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13902: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00188:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אוסטרליה                                 , לנדאו פלטי  מלבורן) שליח:  (שם התיק 

                                  1994-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                    1994 - 1990, 1986: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13913: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00189:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מלבורן  אוסטרליה                               )  שליח(לנדאו  פלטי  :  שם התיק 

                                  1992-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

מכתבים באנגלית             . 1992 - 1989, 1987 - 1986: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   אוסטרליה; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13914: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00190:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                    שליח(קצב ליאור :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1097- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13915: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00191:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                   שליח(צבי  ולדמן :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

מכתבים באנגלית                                                    

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13920: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00192:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב  סאן פרנציסקו                                 "ארה)  שליח(נתן משה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

מכתבים  באנגלית                  .   1993- 1991, 1988: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13921: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00193:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

אמסטרדם                                    , הולנד)  שליח(קרן גדליה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                              1994- 1990, 1988 - 1985: תאריך התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1098- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13923: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00194:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                    שליח(כהן יהודה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      19:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה13924: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00195:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנטוורפן                                 - בלגיה )  שליח(קלפה מרדכי :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14021: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00196:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בריסל                                     - בלגיה)  שליח(בראון אריה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1099- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14022: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00197:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                      שליח(וינר דב :  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                     1991- 1988, 1984: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     אוסטריה; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14023: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00198:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

ניו יורק                                 - ב"ארה) שליח(מילברג דורון :  שם התיק 

                                  1989-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                     שליח מרכזי-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14024: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00199:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

ברוקלין                              - ב "ארה)  שליח(יוסי  סילברמן  :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14025: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00200:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שטוקהולם                                  , שוודיה) שליח(קרפ ישעיהו :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1100- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שוודיה; שוודיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14026: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00201:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

לונדון                                  , אנגליה)  שליח(פיקאר אריאל :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                     1994, 1992- 1991: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14027: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00202:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

)                                                  שליח(קוניק אהרון :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            קוניק אהרון; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14028: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00203:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

)                                               שליח מרכזי(מלאך גבי :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1101- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14029: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00204:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

מוזס שלמה                                                           :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14030: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00205:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

כלפה מוטי                                                           :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14031: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00206:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ברזיל                       ) ניירו'דה ז(ריו ) שליח(רובינשטיין אודי :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14032: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00207:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוהנסבורג                                  - פ"דרוא) שליח(כהן מורדי :  שם התיק 

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1102- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14033: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00208:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תרבות תו                  ') מח(בוגוטה - קולומביה ) שליח(יעקוב סעדה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                               1989, 1984, 1982- 1981: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   קולומביה; קולומביה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14035: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00209:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

אנגליה                                             ) שליח(מוטי רוזנר:  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14037: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00209:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                             "ארה) שליח(מוטי רוזנר :  שם התיק 

                                  1988-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1103- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      20:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14039: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00210:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

לס                                       'אנג-לוס) איציק(אמיחי יצחק :  שם התיק 

                                  1988-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14043: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00211:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

טורונטו                                   - קנדה ) שליח(סטמפלר שלמה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; קנדה; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14044: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00212:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ציריך                                         -שוויץ) שליח(יונה לוי :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14045: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1104- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00213:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שיקגו                                           ) שליח(אלפסי צביקה :   שם התיק 

                                  1990-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14046: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00214:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                   שליח(שרביט יוסף :  שם התיק 

                                  1990-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    כספים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14047: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00215:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלגיה                                    - בריסל ) שליח(חמא -אבנר בר:  שם התיק 

                                  1979-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

מכתבים בצרפתית                                                    

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14048: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00215:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלגיה                                     - בריסל) שליח(חמא -אבנר בר:  שם התיק 

                                  1982-           עד1979-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1105- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14049: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00216:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

וינה                                      - אוסטריה )  שליח(נתן משה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     אוסטריה; אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14050: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00217:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                   "ארה- קליבלנד )  שליח(פנחס גורן :  שם התיק 

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                           כספים;     גורן פנחס 

--------------------------------------------------------------------------------

      21:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14051: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00218:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אנגליה                                         )  שליח(אלטמן יהושוע :  שם התיק 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1106- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14052: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00219:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ב                                 "ארה- יורק -ניו)  שליח(סידני פריש :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

מכתבים באנגלית                                                    

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     פריש סידני 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14053: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00220:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דרום אפריקה                                - דורבן )  שליח(אריה נוי :  שם התיק 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      נוי אריה;     דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14054: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00221:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                  שליח(מינרבי יגאל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1107- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14055: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00222:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                 שליח(דויטש אליעזר :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14056: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00223:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                     שליח מרכזי באנגליה(זלקין מוטי :  שם התיק 

                                  1990-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                     1990, 1983, 1981: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              כספים; שליח מרכזי-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14057: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00224:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                     שליח(סומר ורד :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14058: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00225:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1108- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

צרפת                                         - פריז)  שליח(גבי וייל :  שם התיק 

                                  1982-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                         כספים;     וייל גבריאל 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14060: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00226:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מכסיקו                             -  סיטי -מכסיקו) שליח(צביקה גולן :  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

מכתבים בספרדית                                                    

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                       גולן צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14064: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00227:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

)                                                  שליח(זלואר  עוזר :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                    דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14584: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00228:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

אהרוני נפתלי                                                 ) שליח:  (שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1109- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14585: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00229:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ישראל גבריאל                                                 ) שליח:  (שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14586: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00230:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

דור אילן                                                 -גאל) שליח:  (שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 קנדה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14587: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00231:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

גרוס יונתן                                                   ) שליח:  (שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1110- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14588: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00232:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

אלקיים אליהו                                                 ) שליח:  (שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14589: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00233:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמי                                            : שם יחידה 

אביטל דוד                                                    ) שליח:  (שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14590: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00234:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

יונה גליק                                                    ) שליח:  (שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14591: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00235:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

אהרון יהודה                                                  ) שליח:  (שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1111- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14592: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00236:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

דוד ארנפלד                                                   ) שליח:  (שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14593: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00237:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

דבי זוסמן וסו מואיז שליחונות באנגליה                               :   שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14594: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00238:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

כהן רמי                                                      ) שליח:  (שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1112- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; סקנדינביה; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14595: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00239:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

אשכנזי רנן                                                   ) שליח:  (שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ארצות הברית; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14596: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00240:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

ארצי חנן  ניו זילנד                                       -בן) שליח:  (שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            בן ארצי חנן; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     ניו זילנד; ניו זילנד- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14597: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00241:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

לוי יצחק                                                  -בן) שליח:  (שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     סקוטלנד; סקוטלנד- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14598: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00242:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1113- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

לוינבוק משה                                                  ) שליח:  (שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                 1991-1990, 1988-1985: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ברזיל; ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14599: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00243:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

ורדי ניצה                                                    ) שליח:  (שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14600: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00244:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

אבישר אלי                                                    ) שליח:  (שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14601: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00245:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

)                                    לביא(גילה מרדכי  ועירית ) שליח:  (שם התיק 

ארגון                     ' הנוער ומח' שליח עליה בסקנדינביה  נציג מח 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1114- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; סקנדינביה; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14602: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00246:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

לנג דוד                                                      ) שליח:  (שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14603: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00247:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

ויזל רוני                                                    ) שליח:  (שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14604: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00248:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

הסתדרות עולמית השומר                    , הנוער הציוני(מוסדות שונים :  שם התיק 

]                                           ברית עברית עולמית, הצעיר 

                                  1963-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   הברית העברית העולמית; מכתבים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                     הסתדרות עולמית השומר הצעיר 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1115- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14605: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00249:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

מכסיקו                                                             :   שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       שליחים; מכסיקו; מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14606: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00250:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

שרות לאומי                                                          :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     שרות לאומי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14607: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00251:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

הולנד                                                               :  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים; הולנד; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14608: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00252:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

בלגיה                                                               :  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1116- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; שליחים; בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14609: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00253:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

שוויץ                                                               :  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים; שוויץ; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14610: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00254:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

סקנדינביה                                                           :  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  כספים; סקנדינביה; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14611: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00255:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

איטליה                                                              :  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        כספים; איטליה; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1117- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14612: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00256:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

אנגליה                                                              :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כספים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14613: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00257:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

צרפת                                                                :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            כספים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14614: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00258:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

פרדי אליה                                                    ] שליח:  [שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14615: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00259:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עלמית                                            : שם יחידה 

שרות לאומי  מונדרר נירית רוחמה                                      :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1118- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             שליחים; שרות לאומי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14616: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00260:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

שרות לאומי  סידר דליה                                               :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             שליחים; שרות לאומי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14617: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00261:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

שרות לאומי  פלסר מוריה                                              :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; שרות לאומי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14618: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00262:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עלמית                                            : שם יחידה 

שרות לאומית  גרוניק איריס                                           :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                           1994, 1992: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1119- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;    ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; שרות לאומי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14619: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00263:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

שרות לאומי  פרטוש אורלי                                             :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     שרות לאומי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14620: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00264:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

שרות לאומי  מילנר מיה                                               :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     שרות לאומי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14621: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00265:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

שרות לאומי  דהן רונית                                               :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     שרות לאומי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14622: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00266:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1120- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

וינוגרד יוסי                                                 ] שליח:  [שם התיק 

                                  1986-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                      1986, 1983-1981: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14623: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00267:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

שרות לאומי  קינן הלי                                                :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     שרות לאומי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14624: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00268:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

תוכנית ניסן  תוכנית תשרי                                            :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    לבוגרי הכשרות[תוכנית ניסן ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו]; ב"לחניכי ארה[    תוכנית תשרי  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14625: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00268:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

תוכנית ניסן                                                         :  שם התיק 

 ]                                          Aplications[תוכנית תשרי  

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1121- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    לבוגרי הכשרות[תוכנית ניסן ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו]; ב"לחניכי ארה[    תוכנית תשרי  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14626: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00269:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

הועד הפועל המזרחי                                                   :  שם התיק 

סניפים                                                               

                                  1964-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                     1964- 1959, 1956: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               סניפים- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;            שליחים; חות"דו; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; אירופה- ל "    בני עקיבא בחו 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14627: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00270:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

חות                                                              "דו:  שם התיק 

                                  1962-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                      1962, 1958-1953: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  איחוד- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              חות"דו; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14628: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00271:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

רשימות                                                              :  שם התיק 

                                  1962-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1122- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       אירופה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    חות פעולה"דו- בני עקיבא ; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14629: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00272:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

שליחונים ובנות שרות לאומי                                           :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שרות לאומי; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                      שוודיה- ל "בני עקיבא בחו; סקנדינביה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                      דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; קנדה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                     צרפת- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14630: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00272:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

שליחונים ובנות שרות לאומי                                           :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             שרות לאומי; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14631: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00272:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

שליחונים ובנות שרות לאומי                                           :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1123- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                             שרות לאומי; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                      צרפת- ל "בני עקיבא בחו; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14632: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00273:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

ב                                            "תיקים אישיים  עין הנצי:  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              שליחים; הכשרות]; קבוץ[ב "עין הנצי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                       סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; בלגיה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14633: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00274:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

]                                     בריטניה ואירלנד[ תיקים אישיים :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

חומר באנגלית                                                      

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           שליחים; אירלנד- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14634: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00275:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

משה פרץ                                                             :  שם התיק 

צרפת                                                        - ליאון  

                                  1986-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                      1986, 1981-1976: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1124- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  כספים יחודיים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14635: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00276:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

,                           בוכניק שלמי, נחמן אייל] מועמדים לשליחות:  [שם התיק 

גרוסמן שמואל                                          , בר אושר יצחק 

                                  1994-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                      1994-1990, 1986: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14636: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00277:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

חות פעילות מברית המועצות                                         "דו:  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו; חות"דו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     ברית המועצות 

;                             שליחים; הקבוץ הדתי;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14637: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00277:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

חות פעילות מברית המועצות                                         "דו:  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

בתוך התיק יש חומר ברוסית                                          

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         חות"דו; ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     הקבוץ הדתי;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1125- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14638: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00278:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

הכשרות                                                              :  שם התיק 

                                  1994-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                         1994-1992, 1990 , 1986, 1980: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         צרפת- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                 תוכניות שנתיות-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14639: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00278:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

הכשרות                                                             :   שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תוכניות שנתיות- בני עקיבא ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14640: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00279:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

יצחק שיטרית                                                  ] שליח:  [שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

בתיק יש חומר באנגלית           . 1991-1989, 1987-1986: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14641: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00280:        מספר תיק300: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1126- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

לשכה האירופאית                                                      :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        כספים; שליחים; אירופה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14642: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00280:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

]                                            חשבונות[לשכה האירופאית :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

חלק מהחומר באנגלית וצרפתית                                       :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       אירופה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           בנק לאומי לישראל; כספים; שוויץ- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14643: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00280:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

]                                          מוטי כלפה[לשכה האירופאית :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               שליחים; אירופה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     בלגיה- ל "בני עקיבא בחו;     כספים יחודיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14644: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00281:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

]                                   של סוכנות היהודי(ח האגף הדתי "דו:  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1127- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        המדור הדתי- הסוכנות היהודית לארץ ישראל ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      כספים; שליחים;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14645: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00281:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

ח האגף הדתי                                                      "דו:  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        המדור הדתי- הסוכנות היהודית לארץ ישראל ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      כספים; הכשרות;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14646: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00282:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

,                     לבל לביא שושנה, שיקאגו-סואן אילת, קורינלד גלעד:  שם התיק 

גולד דפנה              , אפ"דרו-אבי פרטוש, וינטר תרצה, אק'דיקשטיין ז 

]                                                   שליחים[סטוקהולם  

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שרות לאומי; שוודיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14647: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00283:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

דבי זוסמן  מדריכות  אנגליה                               - סו מואיז :  שם התיק 

                                  12.1984-        עד03.1984-      תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1128- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;              שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14648: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00284:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

וינוגרד יוסי                                                 ] שליח:  [שם התיק 

                                  1982-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

                                      1982-1979, 1976: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; כספים יחודיים; שליחים; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14649: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00285:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

צרפת                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    שליחים; כספים; צרפת; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14650: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00286:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

בני עקיבא  צפון אמריקה                                              :  שם התיק 

תיק של דבורה ליס                                                     

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

חלק מהתיק באנגלית                                                :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                 שרות לאומי; הקבוץ הדתי; שליחים; תוכניות שנתיות-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14651: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00286:        מספר תיק300: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1129- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

בני עקיבא  צפון אמריקה                                              :  שם התיק 

תיק של דבורה ליס                                                     

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק יש חומר באנגלית                                        :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                         חומר הדרכה; שרות לאומי; תוכניות שנתיות-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14652: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00287:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

פקסים                                                               :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק יש חומר באנגלית                                        :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      שליחים; הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14653: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00288:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

הכשרה                                                               :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               אירופה- ל "בני עקיבא בחו; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                    כספים; שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14654: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00288:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

הכשרה                                                               :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1130- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;              סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; כספים; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                         המכון למדריכי חוץ לארץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14655: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00289:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

ג                                                    "תכנית ניסן תשנ:  שם התיק 

                                  02.1993-        עד01.1993-      תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

בתיק יש חומר באנגלית                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                    לבוגרי הכשרות[תוכנית ניסן ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו]; ב"בני עקיבא בארה" [מושבה"    מחנה  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14656: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00290:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

לשכות בחוץ לארץ                                                     :  שם התיק 

הנהלות ארציות  אירופה                                                

אוסטריה                                                              

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                             שליחים; כספים; הכשרות; הנהלה ארצית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14657: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00291:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

לשכות בחוץ לארץ                                                     :  שם התיק 

הנהלות ארציות  אירופה                                                

איטליה                                                               

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1131- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        כספים; שליחים; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14658: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00292:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

לשכות ארציות                                                        :  שם התיק 

הנהלות ארציות אירופה                                                 

אנגליה                                                               

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     כספים; הכשרות; הנהלה ארצית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14659: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00293:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

לשכות ארציות                                                        :  שם התיק 

הנהלות ארציות אירופה                                                 

בלגיה                                                                

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; כספים; הכשרות; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14660: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00294:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

לשכות בחוץ לארץ                                                     :  שם התיק 

הנהלות ארציות  אירופה                                                

הולנד                                                                

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1132- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     כספים; הכשרות; הנהלה ארצית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14661: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00295:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

לשכות בחוץ לארץ                                                     :  שם התיק 

הנהלות ארציות  אירופה                                                

הונגריה                                                              

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      הונגריה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                 פרוטוקולים; כספים; הנהלה ארצית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14662: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00296:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

ההסתדרות הציונית חטיבת הסטודנטים                             [מורשה :  שם התיק 

]                                                          האגף הדתי 

                                  1990.10-        עד1990.05-      תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חטיבת הסטודנטים אגף דתי-ההסתדרות הציונית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14663: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00297:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

לשכות בחוץ לארץ                                                     :  שם התיק 

הנהלות ארציות  אירופה                                                

סקנדינביה                                                            

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1133- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;     הכשרות; כספים; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14664: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00298:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

לשכות בחוץ לארץ                                                     :  שם התיק 

הנהלות ארציות אירופה                                                 

צרפת                                                                 

                                  1992.09-        עד1992.05-      תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  כספים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14665: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00299:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

לשכות בחוץ לארץ                                                     :  שם התיק 

הנהלות ארציות אירופה                                                 

שוויץ                                                                

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         הכשרות; כספים; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14666: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00300:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

לשכות בחוץ לארץ                                                     :  שם התיק 

הנהלות ארציות אירופה                                                 

תהלה                                                                 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                           כספים; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1134- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14667: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00301:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

לשכות בחוץ לארץ                                                     :  שם התיק 

הנהלות ארציות אירופה                                                 

מחלקת הדרכה                                                          

                                  1982.10-        עד1982.01-      תאריך התיק מ 

                                                 103:              סימול מקורי 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        פרסום[דף קשר ; מחלקת הדרכה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14668: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00301:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

לשכות בחוץ לארץ                                                     :  שם התיק 

הנהלות ארציות אירופה                                                 

מחלקת הדרכה                                                          

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];        פרסום[דף קשר ; מחלקת הדרכה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14669: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00302:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

חבר המדינות העצמאיות  מטרות ומגמות חשבונות מינסק                    :  שם התיק 

מ  פניות לסיוע                           "סמינרים מחנות  שליחים בריה 

]                                  פרויקטים, תוכניות, התכתבות[שונות  

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

גרמנית ואנגלית                                  ,חלק מהתיק ברוסית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ברית המועצות; ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      חות"דו; שליחים;     כספים 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1135- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14670: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00303:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

צפון אמריקה                                                         :  שם התיק 

לשכה                                                                 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק יש חומר באנגלית                                        :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     צפון אמריקה; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                      כספים; קנדה- ל "בני עקיבא בחו;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14671: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00303:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

צפון אמריקה                                                         :  שם התיק 

לשכה                                                                 

                                  1992.08-        עד1992.04-      תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     צפון אמריקה; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                          שרות לאומי; שליחים; כספים; חות"    דו 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14672: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00303:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

צפון אמריקה                                                         :  שם התיק 

לשכה                                                                 

                                  1992.04-        עד1992.01-      תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     צפון אמריקה; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                  הכשרות; חות"דו; שרות לאומי; כספים;     שליחים 

--------------------------------------------------------------------------------

      31:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14673: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00304:        מספר תיק300: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1136- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

צפון אמריקה                                                         :  שם התיק 

תנועה                                                                

                                  1993.10-        עד1993.01-      תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     צפון אמריקה; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; קנדה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14674: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00304:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

צפון אמריקה                                                         :  שם התיק 

תנועה                                                                

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                    ב"בני עקיבא בארה" [מושבה"מחנה ; קנדה- ל "    בני עקיבא בחו 

];                        ב"לחניכי ארה[תוכנית תשרי ; ב"ארה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                     שליח מרכזי-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14675: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00304:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

צפון אמריקה                                                         :  שם התיק 

תנועה                                                                

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  חות"דו; שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                    ב"בני עקיבא בארה" [מושבה"מחנה ; שרות לאומי;     חומר הדרכה 

;                            ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; קנדה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1137- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14676: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00305:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

מדרש ומעשה                                                          :  שם התיק 

מושבה                                                                

טללים                                                                

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];          ב"בני עקיבא בארה" [מושבה"מחנה ]; מסלול ישיבתי[    תוכנית מדרש ומעשה  

;                       טללים יפתח]; קבוץ[טירת צבי ; מכללת אורות;     הקבוץ הדתי 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14677: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00305:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

מדרש ומעשה                                                          :  שם התיק 

מושבה                                                                

טללים                                                                

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 17:               סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];          ב"בני עקיבא בארה" [מושבה"מחנה ]; מסלול ישיבתי[    תוכנית מדרש ומעשה  

;                                                          כספים;     טללים יפתח 

--------------------------------------------------------------------------------

      32:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14678: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00305:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

מדרש ומעשה                                                          :  שם התיק 

מושבה                                                                

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 17:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1138- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];          ב"בני עקיבא בארה" [מושבה"מחנה ]; מסלול ישיבתי[    תוכנית מדרש ומעשה  

;                                                                     טללים יפתח 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14679: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00306:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

מ                                                              "בריה:  שם התיק 

ועדה להצלת ספרי תורה                                                 

                                  1993.09-        עד1993.04-      תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית וגרמנית                      , בתוך התיק חלק מהחומר ברוסית:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ברית המועצות; ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                הקבוץ הדתי; סמינרים; חות"    דו 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14680: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00306:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

מ                                                              "בריה:  שם התיק 

ועדה להצלת ספרי תורה                                                 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק יש חומר ברוסית ואנגלית                                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ברית המועצות; ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                             שליחים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     הקבוץ הדתי 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14681: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00306:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

מ                                                              "בריה:  שם התיק 

ועדה להצלת ספרי תורה                                                 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

אנגלית וגרמנית                      , בתוך התיק חלק מהחומר ברוסית:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1139- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ברית המועצות; ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   חבר המדינות העצמאיות- ל "בני עקיבא בחו; ספרי תורה;     כספים 

;                                          וינט'ג; בילורוס- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14682: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00307:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

מסלול אתגר                                                          :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;        כספים; ירוחם- מדרשת ביחד ]; התנדבות במוסדות שונים בארץ[    תוכנית אתגר  

];                                              קבוץ[ב "עין הנצי;     בארות יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      33:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14683: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00307:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

מסלול אתגר                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                       בארות יצחק]; התנדבות במוסדות שונים בארץ[    תוכנית אתגר  

;                                       המפעל הלאומי למתנדבים בישראל-     שר אל  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14684: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00308:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

צפון אמריקה                                                         :  שם התיק 

]                                                              לשכה[ 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1140- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14685: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00308:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות                                                  : שם יחידה 

צפון אמריקה                                                         :  שם התיק 

]                                                              לשכה[ 

                                  1993.11-        עד1993.04-      תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                           מסלול ישיבתי[    תוכנית מדרש ומעשה  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14686: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00308:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

צפון אמריקה                                                         :  שם התיק 

]                                                              לשכה[ 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חומר הדרכה; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14687: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00309:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

קיבוצים                                                             :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בארות יצחק]; קבוץ[סעד ; הקבוץ הדתי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];           קבוץ[לביא ; הכשרות]; קבוץ[כפר עציון ]; מושב שיתופי[    משואות יצחק  

];                פרסום[ידיעון בארות יצחק ]; פרסום[עלונים ]; קבוץ[    ראש צורים  

;                                                                 עלון קיבוץ סעד 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1141- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      34:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14688: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00309:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

קיבוצים                                                             :  שם התיק 

                                  1995-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];             קבוץ[סעד ; בארות יצחק; הקבוץ הדתי; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                 קבוץ[שלוחות ]; מושב שיתופי[משואות יצחק ]; קבוץ[    שדה אליהו  

;       הכשרות]; קבוץ[ב "עין הנצי; עלון קיבוץ סעד]; פרסום[    ידיעון בארות יצחק  

;                   צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו]; קבוץ[מעלה גלבוע ;     שליחים 

];           התנדבות במוסדות שונים בארץ[תוכנית אתגר ; צרפת- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14699: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00310:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

]                                                        4/4(אנגליה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 35:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                        חות"דו; הכשרות; שליחים;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14700: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00310:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

]                                                        4/4[אנגליה :  שם התיק 

                                  1994.08-        עד1994.02-      תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; בריטניה; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;             הקבוץ הדתי; הכשרות; חומר הדרכה; חות"דו; שליח מרכזי-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1142- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14701: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00311:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

]                                                         1/1[ל "מזכ:  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 45:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                      1994-1993, 1990: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           התנועה להתחדשות הציונות הדתית- מימד ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;  ל"כנס מזכירי תנועות נוער בחו]; מושב שיתופי[משואות יצחק ;     קרן קיימת לישראל 

;                                                                     חומר הדרכה 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14702: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00311:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

]                                                         1/1[ל "מזכ:  שם התיק 

                                  1993.12-        עד1993.04-      תאריך התיק מ 

                                                 45:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הקבוץ הדתי]; מושב שיתופי[משואות יצחק ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;           ל"כנס מזכירי תנועות נוער בחו]; מועצה אזורית[חוף עזה ;     חומר הדרכה 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14703: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00000:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

]                                                         1/1[ל "מזכ:  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                 46:               סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           ברית המועצות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                  קטעי עתונות; ל"    כנס מזכירי תנועות נוער בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14704: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1143- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)      2    (  2:              מספר כרכים00312:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

]                                                         1/1[ל "מזכ:  שם התיק 

                                  1994.11-        עד1994.06-      תאריך התיק מ 

                                                 46:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             פרוטוקולים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14705: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00313:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

]                                 מזכירות עולמית- בני עקיבא [ידיעון :  שם התיק 

                                  1969-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                      1969-1963, 1954: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               שליחים]; בני עקיבא עולמי{ידיעון ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;     מועצות עולמיות- בני עקיבא ; כו-הקונגרס הציוני ה; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

;        אירופה- ל "בני עקיבא בחו; רוטנברג מתתיהו; מועצות ארציות-     בני עקיבא  

;                                              צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14706: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00314:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

נכנס                                         ] אמריקה הלטינית[ט "אמל:  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 13:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

אנגלית וספרדית                     , בתוך התיק חלק מהחומר בצרפתית 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       מכסיקו- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    אורוגוואי- ל "בני עקיבא בחו; ארגנטינה- ל "    בני עקיבא בחו 

;               תוכניות; בארות יצחק; הכשרות; שליחים; ברזיל- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14707: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1144- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)      1    (  2:              מספר כרכים00315:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

מחנות הכשרה בארץ                                                    :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 40:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

חלק מהחומר של התיק באנגלית          ; 1994-1992, 1990: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   קרן קרב]; ב"בני עקיבא בארה" [מושבה"    מחנה  

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14708: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00315:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

]                                       יפתח-טללים[מחנות הכשרה בארץ :  שם התיק 

                                  1994.08-        עד1994.06-      תאריך התיק מ 

                                                 40:               סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             טללים יפתח; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14716: מספר פריט 

)      1    (  5:              מספר כרכים00316:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

                                                          4/4אנגליה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                     :       הערות 

                       1991-1989, 1985-1984, 1982-1981:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; שליחים; קטעי עתונות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14717: מספר פריט 

)      2    (  5:              מספר כרכים00316:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

                                                          4/4אנגליה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1145- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חות"דו; כספים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                     חומר הדרכה 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14718: מספר פריט 

)      3    (  5:              מספר כרכים00316:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

                                                          4/4אנגליה :  שם התיק 

                                  1992.12-        עד1992.06-      תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      שליחים; הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14719: מספר פריט 

)      4    (  5:              מספר כרכים00316:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

                                                          4/4אנגליה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      שליחים; הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;     כספים]; התנדבות במוסדות שונים בארץ[תוכנית אתגר ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14720: מספר פריט 

)      5    (  5:              מספר כרכים00316:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

                                                          4/4אנגליה :  שם התיק 

סמינר המשך                                                           

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1146- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                      

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; סמינרים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14721: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00317:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

                                                       24/4אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 32:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                      

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   הכשרות; שליחים]; התנדבות במוסדות שונים בארץ[    תוכנית אתגר  

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14722: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00317:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

                                                       24/4אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 32:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                      

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; שליחים; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14723: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00317:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

                                                       24/4אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 32:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1147- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                     :       הערות 

                           1993, 1990-1989, 1987-1983: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים; הכשרות; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             חומר הדרכה; קטעי עתונות;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14724: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00318:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

כללי                                             ) נוער וחלוץ(ח ",נו:  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; אירופה- ל "    בני עקיבא בחו 

;       מפעלי קיץ- בני עקיבא ; הכשרות; שליחים; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

];                                 הסוכנות היהודית" [בבית"בטאון ;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14726: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00318:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

כללי                                              ] נוער וחלוץ[ח "נו:  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שליחים; מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;              אירופה- ל "בני עקיבא בחו; ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו;     פרוטוקולים 

;                    הכשרות; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; טורקיה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14732: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00319:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

                                                            1/1ל"מזכ:  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 44:               סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1148- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                      

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ל"כנס מזכירי תנועות נוער בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              הכשרות; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14733: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00319:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

                                                           1/1ל "מזכ:  שם התיק 

                                  1992.08-        עד1992.02-      תאריך התיק מ 

                                                 44:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

חסוי                                                             :       הערות 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                      

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   יהודי אתיופיה; חות"דו; כספים; הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                      גוש עציון 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14734: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00319:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

                                                           1/1ל "מזכ:  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 44:               סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

בתוך התיק חלק מהחומר באנגלית                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הכשרות; קליטת עליה; פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14735: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00320:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

ברזיל                                                               :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1149- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בתוך התיק חלק מהחומר בספרדית ופורטוגזית                          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;      שליחים; הכשרות; חות"דו; סמינרים; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14736: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00320:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

ברזיל                                                               :  שם התיק 

                                  1994-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                      1994-1990, 1987: תאריך התיק:       הערות 

בתוך התיק חלק מהחומר בפורטוגזית אנגלית וספרדית                    

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;   ארגנטינה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

;                                                                         הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14741: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00321:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

מפעלי קיץ                                                           :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   הקבוץ הדתי; הכשרות; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14742: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00321:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

מפעלי קיץ                                                           :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 38:               סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1150- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  הכשרות; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14869: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00322:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                                  , שליחויות- ט "בני עקיבא אמל:  שם התיק 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                ברזיל- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                 אמריקה הלטינית; ארגנטינה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14870: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00323:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים                               , הקצבות - בני עקיבא  סקנדינביה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             כספים; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14871: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00324:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כ                                 "תכנית מחה- בני עקיבא צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                  תוכניות הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14872: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1151- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      2:              מספר כרכים00325:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ח שליחויות                                                       "דו:  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14873: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00325:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא  מזכירות עולמית                                           : שם יחידה 

ח שליחויות                                                       "דו:  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  כספים; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      40:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14874: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00326:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המכללה הגבוהה                      - מכללת בני עקיבא התנועה העולמית :  שם התיק 

לבנות                                                                

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מכללת בני עקיבא לבנות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14875: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00326:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המכללה הגבוהה                     - מכללת  בני עקיבא התנועה העולמית :  שם התיק 

לבנות                                                                

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1152- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         סמינרים; מכללת בני עקיבא לבנות; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14876: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00327:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תכניות לימוד לנוער יהודי מהתפוצות                            " להבה:  "שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תכניות לימוד לנוער מהתפוצות- להבה ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14877: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00327:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תכניות לימודים לנוער יהודי מהתפוצות                        " - להבה:  "שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תכניות לימוד לנוער מהתפוצות- להבה ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14878: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00328:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תכניות לימודים לנוער יהודי מהתפוצות                          " להבה:  "שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תכניות לימוד לנוער מהתפוצות- להבה ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      41:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14879: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00329:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנות קיץ                  , שליחים, התכתבות- בני עקיבא צפון אמריקה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1153- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  מפעלי קיץ- בני עקיבא ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                              צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14880: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00329:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנות                      , שליחים, התכתבות- בני עקיבא צפון אמריקה :  שם התיק 

כ                                                    "תכנית מכה, קיץ 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;    תכניות לימוד לנוער מהתפוצות- להבה ; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     שטיגליץ יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14881: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00329:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

,                             שליחים, התכתבות, בני עקיבא צפון אמריקה:  שם התיק 

מחנות קיץ                                                            

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   מלגות לימוד; עליה; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14882: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00330:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שבט עמישב                  , שליחים, ועידה- בני עקיבא בצפון  אמריקה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1154- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                              ועידות וכנסים- ל "בני עקיבא בחו;     שטיגליץ יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14883: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00330:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

,                       הרב גורן, מפעלי קיץ- בני עקיבא בצפון אמריקה :  שם התיק 

מחנה מושבה                                                           

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      שרות לאומי; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    מכללת בני עקיבא לבנות; מפעלי קיץ- בני עקיבא ;     גורן שלמה 

;                                                     קנדה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      42:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14884: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00330:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סניפים                          , מפעלי קיץ- בני עקיבא בצפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;  אורתודוקסים; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; שטיגליץ יצחק; מחנות עבודה-     בני עקיבא  

;                                       סניפים- ל "בני עקיבא בחו;     שרות לאומי 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14896: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00331:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תקציבים                   , פעילויות- מזרח אירופה - ל "בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1155- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                           תקציב; הונגריה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14897: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00332:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועידה העולמית השמינית                          , תכנית אתגר, הכשרות:  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       התנדבות במוסדות שונים בארץ[תוכנית אתגר ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                     ח-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ;     הכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14898: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00333:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפעלי קיץ                           , הכשרות, צרפת- ל "בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   שטיגליץ יצחק; הכשרות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14899: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00334:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפעלי קיץ                    , כנסים, הכשרות, צרפת- ל "בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          כספים; הכשרות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                            ועידות וכנסים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14900: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00335:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינרים                           , שליחים, שוויץ- ל "בני עקיבא  בחו:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1156- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                שליחים; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14901: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00336:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים                              , מחנה חורף, בני עקיבא בסקנדינביה:  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     כספים; הכשרות; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    מושבות חורף-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14902: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00337:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

עליה                      , סניפים, שליחים, איטליה- ל "בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                    כספים; שליחים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14903: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00338:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנות                     , סניפים, פעיליות, הולנד- ל "בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1157- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    מושבות חורף-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14904: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00339:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הלשכה באירופה                                     - ל "בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       אירופה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;              שטיגליץ יצחק; הכשרות; שליחים; ועידות וכנסים- ל "    בני עקיבא בחו 

;         תכניות לימוד לנוער מהתפוצות- להבה ; ח-הועידה העולמית ה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      43:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14905: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00340:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפעלים שונים                    , שליחים, אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             שליחים; אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                          תוכניות שנתיות- בני עקיבא ;     מכללת בני עקיבא לבנות 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14906: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00340:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תכנית אתגר                      ., M.T.Aתכנית - בני עקיבא באוסטרליה :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;    ל"מפד; שטיגליץ יצחק; שליחים]; פרסום[דף קשר ; אוסטרליה- ל "    בני עקיבא בחו 

;               מועצת הנוער הציוני]; התנדבות במוסדות שונים בארץ[    תוכנית אתגר  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14907: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1158- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00341:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים                             , תקציב, קרנות, חומר הדרכה לשליחים:  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     שליחים]; לשליחי בני עקיבא[קרן לעזרה הדדית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                          כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14908: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00342:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפעלי התנועה                    , הכשרות, שליחים- בני עקיבא באירופה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       אירופה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;    שליחים]; פרסום[דף קשר ; ועדת הדרכה- בני עקיבא ; ועדת הכשרות-     בני עקיבא  

;                                                     צרפת- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14909: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00342:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                           , תכניות, שליחים- בני עקיבא בהולנד :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;    הקבוץ הדתי; יהודי הולנד; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; הולנד- ל "    בני עקיבא בחו 

; ועדת הכשרות- בני עקיבא ; מושבות חורף- בני עקיבא ; אירופה- ל "    בני עקיבא בחו 

;              מחלקת הדרכה- בני עקיבא ; סניפים- ל "בני עקיבא בחו;     שפירא יוסף 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14910: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00343:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תקנון                                               , הכשרות, שליחים:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1159- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1984-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                ועדת הכשרות- בני עקיבא ; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14911: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00344:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סקנדינביה                                         - ל "בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14912: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00346:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הולנד                                       , צרפת- ל "בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             שליחים; צרפת- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14913: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00347:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איטליה                                     , אנגליה, ל"בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;         ועידות וכנסים- ל "בני עקיבא בחו; הכשרות; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1160- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                    מושבות חורף-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14914: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00348:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דואר יוצא                              , התכתבות- בני עקיבא באירופה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       אירופה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14915: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00349:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דואר נכנס                                                 - התכתבות :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       אירופה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      44:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14916: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00345:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בלגיה                                             - ל "בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14917: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00350:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

התכתבות                   , סמינרים, שליחים, הולנד- ל "בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1161- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 כספים; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                    מושבות חורף-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14918: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00351:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים                  , מחנות הכשרה, שליחים, צרפת- ל "בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

.                                           שפת התיק בחלקה צרפתית:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; הכשרות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                             סמינר הדרכה- בני עקיבא ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14919: מספר פריט 

                                  )      00352:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות  עולמית                                           : שם יחידה 

הונגריה                                           - ל "בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      הונגריה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14920: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00353:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סקנדינביה                                         - ל "בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; הכשרות; כספים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14921: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1162- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00354:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחים                      , ועידת התנועה, אנגליה- ל "בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                    שליחים; ועידות וכנסים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14922: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00355:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כספים                              , שליחים, שוויץ- ל "בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                                          חלק מהתיק נכתב הצרפתית:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                שליחים; שוויץ- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14923: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00356:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחים                     , מחנות, סניפים, איטליה- ל "בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                            שליחים; מושבות חורף-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14924: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00357:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינרים                            , שליחים, בלגיה- ל "בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1163- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   אירופה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14925: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00358:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המרכז העולמי                                  - המזרחי הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                                אנגלית וצרפתית: שפות נוספות בתיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;    תקנון; מרכז ארופה- ותיקים - בני עקיבא ; לב-הקונגרס הציוני ה;     פרוטוקולים 

;                                             רפורמים; מכסיקו; שוויץ;     רומניה 

--------------------------------------------------------------------------------

      45:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14926: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00358:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מזכירות עולמית                                - המזרחי הפועל המזרחי :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                                          חלק מהתיק נכתב באנגלית:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;    ל"מפד; קטעי עתונות; קליטת עליה; נוער עולה לפני הורים- נעלה ;     פרוטוקולים 

;                                   לב-הקונגרס הציוני ה; ברית המועצות;     חינוך 

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14927: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00359:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                              60-יובל ה- מפגש בני עקיבא צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1164- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      שישים שנה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14928: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00360:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחים                         , התכתבות, הלשכה באירופה- בני עקיבא  :  שם התיק 

                                  1992-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               שליחים; אירופה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14929: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00360:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחים                           , התכתבות- בני עקיבא הלשכה באירופה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               שליחים; אירופה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14930: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00360:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחים                          , התכתבות-  בני עקיבא הלשכה באירופה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        כספים; שליחים; אירופה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      46:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14931: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00361:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תכנית אתגר                         , שליחים- בני עקיבא בדרום אפריקה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1165- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

 .                                                            A.T.M- 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                התנדבות במוסדות שונים בארץ[תוכנית אתגר ;     יהודי דרום אפריקה 

;            מכללת בני עקיבא לבנות]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

;            מפעלי קיץ- בני עקיבא ]; פ"י לחניכי דרא"להכרת א[ה"    תוכנית כפר הרא 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14932: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00361:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

.                      M.T.Aתכנית  , שליחים- בני עקיבא בדרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14933: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00362:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכ  בארץ                          "תכנית מח- בני עקיבא בצפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                טללים יפתח]; מחנות הכשרה[הכ בארץ "    תוכנית מח 

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14934: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00363:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

.                              M.T.Aתוכנית - בני עקיבא בדרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1166- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14935: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00363:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

.                              M.T.Aתוכנית - בני עקיבא בדרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      47:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14936: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00364:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית הכשרה מסלול תורני                                            :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            הכשרה מסלול תורני- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

; תקנון]; התנדבות במוסדות שונים בארץ[תוכנית אתגר ; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                   אירופה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14937: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00365:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנה מושבה                                                          :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          שישים שנה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                            ב"בני עקיבא בארה" [מושבה"    מחנה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1167- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14938: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00366:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לבני עקיבא צפון אמריקה                                - תוכנית ניסן :  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];              מסלול ישיבתי[תוכנית מדרש ומעשה ]; לבוגרי הכשרות[    תוכנית ניסן  

];                                            ב"בני עקיבא בארה" [מושבה"    מחנה  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14939: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00367:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכניות לימוד לנוער מהתפוצות                                 - להבה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תכניות לימוד לנוער מהתפוצות- להבה ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14940: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00368:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

לבני עקיבא צפון אמריקה                         " מדרש ומעשה"תוכנית  :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                           מסלול ישיבתי[    תוכנית מדרש ומעשה  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14941: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00369:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תכניות לימוד והכשרה                        - בני עקיבא בצפון אמריקה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1168- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                ב"לחניכי ארה[תוכנית תשרי ]; מחנות הכשרה[הכ בארץ "    תוכנית מח 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14942: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00370:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                            , מחנות קיץ- בני עקיבא בסקנדינביה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                       יהודי סקנדינביה; כנס בוגרים; מושבות חורף-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14943: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00370:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                               , שליחים- בני עקיבא בסקנדינביה :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             תקציב; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14944: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00371:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תכניות קיץ                         , פרוטוקולים- בני עקיבא בהונגריה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      הונגריה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1169- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;             חינוך יהודי בגולה; שפירא אברהם; בר מצוה; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

;                                                    כנס בוגרים;     תנועות נוער 

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14945: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00372:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנות קיץ וחורף                                - בני עקיבא בהונגריה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 13/4:             סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             קרן קרב; הונגריה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                  שפירא אברהם; בר מצוה; תקציב; כספים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14946: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00372:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנות קיץ וחורף                                - בני עקיבא בהונגריה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 13/4:             סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               כספים; הונגריה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                            קרן קרב; סמינריונים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14947: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00373:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנות קיץ                         , סניפים- בני עקיבא בברית המועצות :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 14/4:             סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;          לוי יצחק; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; שליחים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                                 ד"    תנועת חב 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1170- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14948: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00373:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנות קיץ                         , סניפים- בני עקיבא בברית המועצות :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                 14/4:             סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;          סמינריונים- בני עקיבא ; קרול אריה; ברית המועצות- ל "    בני עקיבא בחו 

;        רבין יצחק; בר מצוה; סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

;                                                       ד"תנועת חב;     לוי יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14949: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00374:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תכניות הכשרה                  , יובל השישים- בני עקיבא בצפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                 1/4:              סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                          כנס בוגרים; שישים שנה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14950: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00374:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

,                    מחנות קיץ, יובל השישים- בני עקיבא בצפון אמריקה :  שם התיק 

"                                                  מדרש ומעשה"תכנית  

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                 1/4:              סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                               מפעלי קיץ- בני עקיבא ; שישים שנה-     בני עקיבא  

;         סניפים- ל "בני עקיבא בחו; שליחים]; מסלול ישיבתי[    תוכנית מדרש ומעשה  

;        תכניות לימוד לנוער מהתפוצות- להבה ]; מחנות הכשרה[הכ בארץ "    תוכנית מח 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1171- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14951: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00375:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחים                                    , הכשרות- בני עקיבא בצרפת :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                 8/4:              סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     יהודי צרפת; הכשרות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    שליחים; סניפים- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14952: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00375:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפעלי קיץ                                 , הכשרות- בני עקיבא בצרפת :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                 8/4:              סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 הכשרות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    סניפים- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14953: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00375:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                                            - בני עקיבא בצרפת :  שם התיק 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                 8/4:              סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         שליחים; הכשרות; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                      תקציב; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; סמינר הדרכה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14954: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00376:        מספר תיק300: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1172- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מדרש ומעשה                         - בני עקיבא בצפון אמריקה  ובקנדה :  שם התיק 

תוכנית הכשרה                                                      -  

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                 1/4:              סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       מפעלי התנועה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                      קנדה- ל "בני עקיבא בחו; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;     קרן קיימת לישראל; קנדה- ל "אמונה בחו]; מסלול ישיבתי[    תוכנית מדרש ומעשה  

;                      שואה; שליחים; תקציב; קורסים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14955: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00376:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית                       , שליחים- בני עקיבא בצפון אמריקה וקנדה :  שם התיק 

הכ בארץ                                                          "מח 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                 1/4:              סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;             מפעלי קיץ- בני עקיבא ; ירושלים; שליחים; קנדה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                          סמינר הדרכה- בני עקיבא ; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

;    שליח מרכזי- בני עקיבא ; כספים; התנדבות]; מחנות הכשרה[הכ בארץ "    תוכנית מח 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14956: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00376:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחים ושליחויות                           - בני עקיבא בצפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                 1/4:              סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  שליחים; הכשרות; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                  מחנות הכשרה[הכ בארץ "תוכנית מח; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1173- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14957: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00377:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

,                            שליחים, סניפים- ב וקנדה "בני עקיבא בארה:  שם התיק 

שרות לאומי                                                           

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;      יום העצמאות; ירושלים; קנדה- ל "בני עקיבא בחו; ב"ארה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                    חבריא ב- בני עקיבא ]; ארגון סטודנטים יהודים דתיים[    יבנה  

;                 סניפים- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

;       תכניות לימוד לנוער מהתפוצות- להבה ]; מסלול ישיבתי[    תוכנית מדרש ומעשה  

;                                                                     שרות לאומי 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14958: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00377:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יום                         , שליחים, גלילים-ב וקנדה "בני עקיבא בארה:  שם התיק 

ירושלים                                                              

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;            חבריא ב- בני עקיבא ; בוגרים- בני עקיבא ; קנדה- ל "    בני עקיבא בחו 

;         תוכניות הדרכה- בני עקיבא ; שליחים]; מחנות הכשרה[הכ בארץ "    תוכנית מח 

;                     ירושלים; שרות לאומי; יהודי קנדה; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

];                                            ב"בני עקיבא בארה" [מושבה"    מחנה  

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14959: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00377:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחים                     , גלילים, סניפים- ב וקנדה "בני עקיבא בארה:  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ב"ארה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                      צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; קנדה- ל "    בני עקיבא בחו 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1174- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;  חבריא ב- בני עקיבא ; בוגרים- בני עקיבא ; שליחים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

];           מחנות הכשרה[הכ בארץ "תוכנית מח]; ב"בני עקיבא בארה" [מושבה"    מחנה  

;                 סמינריונים- בני עקיבא ; תכניות לימוד לנוער מהתפוצות-     להבה  

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14960: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00378:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                                    , שליחים- בני עקיבא בצרפת :  שם התיק 

                                  1993-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 8/4:              סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;      מחנות עבודה- בני עקיבא ; הכשרות; דור ההמשך-     ההסתדרות הציונית העולמית  

;                                           שליחים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14961: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00378:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                                 , מפעלי קיץ- בני עקיבא בצרפת :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 8/4:              סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                  מפעלי התנועה- בני עקיבא ; הכשרות; מחנות עבודה-     בני עקיבא  

;                                                   סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14962: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00378:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרת אתגר                                , הכשרות, בני עקיבא  בצרפת:  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                 8/4:              סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכשרות; כנס בוגרים; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1175- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

];        התנדבות במוסדות שונים בארץ[תוכנית אתגר ; תוכניות הדרכה-     בני עקיבא  

;              תקציב; מרוקו- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14963: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00379:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מפעלי ומחנות קיץ                           - בני עקיבא בדרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                 7/276:            סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];            לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

;                                                              יהודי דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14964: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00379:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כנסים                        . M.T.Aתוכנית - בני עקיבא בדרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 25/4:             סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   פ"י לחניכי דרא"להכרת א[ה"    תוכנית כפר הרא 

;            מפעלי קיץ- בני עקיבא ]; לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

;   יהודי דרום אפריקה; שטיגליץ יצחק; שליחים; ועידות וכנסים- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14965: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00379:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינר הדרכה                     , מפעלי קיץ- בני עקיבא בדרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 25/4:             סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1176- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                יהודי דרום אפריקה]; פ"י לחניכי דרא"להכרת א[ה"    תוכנית כפר הרא 

;                                               כספים; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14979: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00380:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

,                   כספים, מפעלי קיץ, שליח מרכזי- בני עקיבא באירופה :  שם התיק 

הכשרות                                                               

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                 3/4:              סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       אירופה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;  גרמניה- ל "בני עקיבא בחו; מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

;          כספים; סמינריונים- בני עקיבא ; כנס בוגרים; צרפת- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14980: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00380:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                          , שליחים, סמינרים- בני עקיבא באירופה:  שם התיק 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                 3/4:              סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       אירופה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                    תקציב; סמינר תורני- בני עקיבא ; בלגיה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                       בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; הונגריה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                          ד"בח; סקנדינביה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14981: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00380:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינרים                                  , מחנות- בני עקיבא באירופה :  שם התיק 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                 3/4:              סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1177- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                       אירופה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;             אוסטריה- ל "בני עקיבא בחו; ספרי תורה; סמינר שליחים-     בני עקיבא  

;                    סמינר תורני- בני עקיבא ; כספים; מחנות עבודה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14982: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00381:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכ בארץ                              "מח, מחנות קיץ-ב "בני עקיבא ארה:  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    טללים יפתח]; מחנות הכשרה[הכ בארץ "תוכנית מח; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14983: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00382:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הועידה העולמית השמינית                                              :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 1/6:              סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 ח-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   שטיגליץ יצחק; תוכניות שנתיות-     בני עקיבא  

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14984: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00383:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

,                            הכשרת עמישב, אתגר. M.T.A- תכניות הכשרה :  שם התיק 

הכשרה רוסית                                                          

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                 1/10:             סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];  התנדבות במוסדות שונים בארץ[תוכנית אתגר ; הולנד- ל "בני עקיבא בחו;     הכשרות 

;                        אירופה- ל "בני עקיבא בחו; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1178- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; ירוחם- מדרשת ביחד ; צרפת- ל "בני עקיבא בחו; ברית המועצות- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                                     סמינריונים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14985: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00384:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

,                           דרום אפריקה, אוסטרליה - 1983תוכנית אתגר :  שם התיק 

ניו זילנד                                                            

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 7/10:             סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;       אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו]; התנדבות במוסדות שונים בארץ[    תוכנית אתגר  

;                 ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14986: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00385:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנות קיץ                                   , שליחים- הלשכה באירופה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 3/4:              סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               שליחים; סמינר שליחים- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;              מפעלי קיץ- בני עקיבא ; תקציב; כספים; אירופה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14987: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00385:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

הכשרות                           , מפעלי קיץ, שליחים- הלשכה באירופה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                 3/4:              סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          שליחים; כספים; הכשרות; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       כנס בוגרים; אירופה- ל "    בני עקיבא בחו 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1179- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14988: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00385:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תקציבים                                     , שליחים- הלשכה באירופה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                 3/4:              סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   מפעלי קיץ- בני עקיבא ; תקציב; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                   שליחים; הכשרות; אירופה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14989: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00386:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

שליחים                          , מפעלי קיץ- בני עקיבא בצפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 2/1/4:            סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                           הקבוץ הדתי; כנס בוגרים; סניפים- ל "    בני עקיבא בחו 

];          מחנות הכשרה[הכ בארץ "תוכנית מח]; מסלול ישיבתי[    תוכנית מדרש ומעשה  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14990: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00387:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוצא                           \מכתבים נכנס- בני עקיבא בצפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          שליחים; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                   ירוחם- מדרשת ביחד ; סניפים- ל "בני עקיבא בחו;     שרות לאומי 

;                                   הסתדרות עולמית לתרבות ולחינוך דתי-     יבנה  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14991: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1180- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

)      2    (  2:              מספר כרכים00387:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

יוצא                         \ מכתבים נכנס - בני עקיבא בצפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;   בנק המזרחי; הפועל המזרחי בישראל; שליחים]; מחנות הכשרה[הכ בארץ "    תוכנית מח 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14992: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00388:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כנס בוגרים                     , הכשרות, שליחים- בני עקיבא בבריטניה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 4/4:              סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;        כנס בוגרים; ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו; מחנות עבודה-     בני עקיבא  

;                                                    אידיאולוגיה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14993: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00388:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנות קיץ                              , עלונים- בני עקיבא בבריטניה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 4/4:              סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;     ערבים]; התנדבות במוסדות שונים בארץ[תוכנית אתגר ; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

;              מחנות עבודה- בני עקיבא ; הכשרות; ד"בח; סמינריונים-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14994: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00388:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

סמינרים                               , הכשרות-  בני עקיבא בבריטניה :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1181- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                 4/4:              סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              הכשרות; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                    כנס בוגרים]; לבוגרי הכשרות[    תוכנית ניסן  

;               סמינריונים- בני עקיבא ; המפעל הלאומי למתנדבים בישראל-     שר אל  

;                  תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14995: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00389:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ולדמן צבי                                - שליח - בני עקיבא באנגליה :  שם התיק 

                                  1996-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              שליחים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14996: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00390:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

דתיה הרשקוביץ                            - שליחה - בני עקיבא בהולנד :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                שליחים; הולנד- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14997: מספר פריט 

)      1    (  4:              מספר כרכים00391:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                  60-יובל ה- בני עקיבא בצפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1182- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];        מסלול ישיבתי[תוכנית מדרש ומעשה ; השומר הדתי; שישים שנה-     בני עקיבא  

;                                                                    מלגות לימוד 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14998: מספר פריט 

)      2    (  4:              מספר כרכים00391:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                  60-יובל ה- בני עקיבא בצפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      שישים שנה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה14999: מספר פריט 

)      3    (  4:              מספר כרכים00391:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                  60-יובל ה- בני עקיבא בצפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      שישים שנה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15000: מספר פריט 

)      4    (  4:              מספר כרכים00391:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

                                  60-יובל ה- בני עקיבא בצפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      שישים שנה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15001: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1183- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00392:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

כ בארץ                     "מחה, טללים יפתח- בני עקיבא בצפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      טללים יפתח; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                            מחנות הכשרה[הכ בארץ "    תוכנית מח 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15002: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00393:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

.                              M.T.Aתוכנית - בני עקיבא בצפון אמריקה :  שם התיק 

חשבוניות                                                             

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];       לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.Aתוכנית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                       צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו;     כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15003: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00394:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

תוכנית                         , טללים יפתח- בני עקיבא בצפון אמריקה :  שם התיק 

 .                                                              A.T.M

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      טללים יפתח; צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15073: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00395:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרסומים                                                             :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1184- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        פרסומים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15074: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00395:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פרסומים                                                             :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        פרסומים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15075: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00396:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בנות שרות לאומי                                           - שאלונים :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       התיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        שאלונים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15076: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00396:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

בנות שרות לאומי                                           - שאלונים :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       התיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        שאלונים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1185- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15077: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00397:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועמדים לשליחות בעלי תיקים שנפסלו או התיישנו                        :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       התיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15078: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00398:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועמדים לשליחות בעלי תיקים שנפסלו או התיישנו                        :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       התיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15079: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00399:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועמדים לשליחות                                                     :  שם התיק 

                                  1993-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       התיק חסוי:       הערות 

                             1993 - 1991, 1982 - 1981: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15080: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00400:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועמדים לשליחות בעלי תיקים שנפסלו או התיישנו                        :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1186- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       התיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      306:           מספר מיכל014:                  מספר יחידה15081: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02591:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

,                         אוסטרליה וניו זילנד, בני עקיבא דרום אפריקה:  שם התיק 

דפי קשר                                     ., M.T.Aתוכנית  , שליחים 

                                  1991-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     אוסטרליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

]; פרסום[דף קשר ; ניו זילנד- ל "בני עקיבא בחו; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

];                                   לימודים במדרשת תורה ועבודה[M.T.A    תוכנית  

--------------------------------------------------------------------------------

      306:           מספר מיכל014:                  מספר יחידה15082: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02592:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנה מושבה                    , הכ"תכנית מח- בני עקיבא בצפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  צפון אמריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

];           ב"בני עקיבא בארה" [מושבה"מחנה ]; מחנות הכשרה[הכ בארץ "    תוכנית מח 

--------------------------------------------------------------------------------

      306:           מספר מיכל014:                  מספר יחידה15083: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02593:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנות קיץ וחורף                         , שליחים- בני עקיבא באיטליה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1187- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;        כספים; שליחים; איטליה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      306:           מספר מיכל014:                  מספר יחידה15084: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02594:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנה חורף                  , פעילויות, שליחים- בני עקיבא בסקנדינביה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             כספים; סקנדינביה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      306:           מספר מיכל014:                  מספר יחידה15085: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02595:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

המחנה בלנינגרד                      , ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          מפעלי קיץ- בני עקיבא ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                             ברית המועצות- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

      306:           מספר מיכל014:                  מספר יחידה15086: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02596:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מחנות קיץ                         , פעילויות, שליחים- הלשכה באירופה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       אירופה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                      מפעלי קיץ-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      306:           מספר מיכל014:                  מספר יחידה15087: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02597:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1188- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

קטעי עתונות                                - בני עקיבא בדרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     קטעי עתונות; דרום אפריקה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      306:           מספר מיכל014:                  מספר יחידה15088: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים02598:        מספר תיק100: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

פעילויות בסניפים                        , שליחים- בני עקיבא באנגליה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               כספים; בריטניה- ל "בני עקיבא בחו; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

                              014:                  מספר יחידה15089: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00881:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מית                                            \בני עקיבא מזכירות עו: שם יחידה 

ה הארצית                                         \ההנה- צפון אמריקה :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  הכשרות; שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                           המכון למדריכי חוץ לארץ; מפעלי התנועה-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

                              014:                  מספר יחידה15090: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00204:        מספר תיק300: מספר מחזור 

מית                                           \בני עקיבא  מזכירות עו: שם יחידה 

מה                                                           \מוזס ש:  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1189- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

                              014:                  מספר יחידה15091: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00205:        מספר תיק300: מספר מחזור 

מית                                           \בני עקיבא  מזכירות עו: שם יחידה 

פה מוטי                                                           \כ:  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בלגיה; בלגיה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15240: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00401:        מספר תיק300: מספר מחזור 

מזכירות עולמית                                          - בני עקיבא : שם יחידה 

קינגסטון אנגליה                                   , גד קרוייזר: שליח:  שם התיק 

                                  1980-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                שליחים; בריטניה; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15241: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00402:        מספר תיק300: מספר מחזור 

מזכירות עולמית                                          - בני עקיבא : שם יחידה 

ניו זילנד                                        - דברת חיים : שליח :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              שליחים; ניו זילנד; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15242: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00403:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

איזביצקי רוני                                               - שליח  :  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  

  1190- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                            שליחים; ארצות הברית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15243: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00404:        מספר תיק300: מספר מחזור 

מזכירות עולמית                                          - בני עקיבא : שם יחידה 

ב                                          "ארה- ליברמן אריאל : שליח:  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            שליחים; ארצות הברית; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15244: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00405:        מספר תיק300: מספר מחזור 

מזכירות עולמית                                          - בני עקיבא : שם יחידה 

יעקב גרינשטיין                                               - שליח :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               אוסטרליה; שליחים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15245: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00406:        מספר תיק300: מספר מחזור 

מזכירות עולמית                                          - בני עקיבא : שם יחידה 

מועמד לשליחות                                         - קושניר יעקב :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        שאלונים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15246: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00407:        מספר תיק300: מספר מחזור 

מזכירות עולמית                                          - בני עקיבא : שם יחידה 

מועמד לשליחות                                       - גרוסמן בנימין :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1191- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        שאלונים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15247: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00408:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

מועמד לשליחות                                         - גרוסמן יצחק :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        שאלונים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15248: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00409:        מספר תיק300: מספר מחזור 

מזכירות עולמית                                          - בני עקיבא : שם יחידה 

מועמד לשליחות                                         -  גרוס מרדכי :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        שאלונים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15249: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00410:        מספר תיק300: מספר מחזור 

מזכירות עולמית                                          - בני עקיבא : שם יחידה 

מועמד לשליחות                                           - גרין יוסי :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        שאלונים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15250: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1192- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00411:        מספר תיק300: מספר מחזור 

מזכירות עולמית                                          - בני עקיבא : שם יחידה 

מועמד לשליחות                                       - גרייבסקי יאיר :  שם התיק 

                                  1976-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        שאלונים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15251: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00412:        מספר תיק300: מספר מחזור 

מזכירות עולמית                                          - בני עקיבא : שם יחידה 

גרוסברגר אהרון                                                      :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        שאלונים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15252: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00413:        מספר תיק300: מספר מחזור 

מזכירות עולמית                                          - בני עקיבא : שם יחידה 

מועמד לשליחות                                        - גן צבי אברהם :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        שאלונים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15253: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00414:        מספר תיק300: מספר מחזור 

מזכירות עולמית                                          - בני עקיבא : שם יחידה 

מועמד לשליחות                                           - גרוס מאיר :  שם התיק 

                                  1973-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

  1193- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                        שאלונים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15254: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00415:        מספר תיק300: מספר מחזור 

מזכירות עולמית                                          - בני עקיבא : שם יחידה 

שליחים ללא תיק                                                      :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        שאלונים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל014:                  מספר יחידה15970: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00416:        מספר תיק300: מספר מחזור 

בני עקיבא מזכירות עולמית                                            : שם יחידה 

ראיונות                               , הכשרת עמיחי: לונדון- אנגליה :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                שאלונים- הכשרות ; בריטניה- ל "    בני עקיבא בחו 

--------------------------------------------------------------------------------

                                             3984: כ פריטים"סה 

                                            03.24: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                             3984:   כ מלאי"סה 




