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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    510   מי    

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

      1:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8302: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            אשכול לוי; המפלגה הליברלית העצמאית;     קטעי עתונות 

];       סיעה[חוגי הצעירים ; ל"מפד; חינוך דתי]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "    מפא 

;               אגודת ישראל; מועצות דתיות; כשרות]; הסתדרות כללית[    העובד הדתי  

; בן גוריון דוד]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "מפ; אחדות העבודה;     פועלי אגודת ישראל 

;                              יק יוסף דב הלוי'סולוביצ; הצעות חוק;     דת ומדינה 

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

      1:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8303: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;          אור עקיבא; המפלגה הליברלית העצמאית]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "    מפא 

;        בורג יוסף; מועצות דתיות; חילוניים- דתיים ; עתלית; נצרת;     אגודת ישראל 

];  מפלגת פועלים מאוחדת[ם "מפ]; סיעה[חוגי הצעירים ; אחדות העבודה;     משרד הפנים 

;      בן גוריון דוד; אשדוד; חינוך דתי; רעננה; קוק צבי יהודה הכהן;     אשכול לוי 

;      שחור בנימין; אונא משה; שפירא משה חיים; פועלי אגודת ישראל;     תנועת החרות 

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

      1:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8304: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;    כו-הקונגרס הציוני ה; בנקים; אשכול לוי; ל"מפד; מועצות דתיות;     קטעי עתונות 

;       בן גוריון דוד]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "מפא; דת ומדינה;     אגודת ישראל 

;    הרבנות הראשית לישראל; שרות לאומי; אחדות העבודה;     המפלגה הליברלית העצמאית 

;                       אונא משה; חינוך דתי]; סיעה[חוגי הצעירים ;     משרד הדתות 

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

      1:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8305: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   דת ומדינה; א-הועידה הארצית ה- אמונה ; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];        מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "מפא; תנועת החרות;     המפלגה הליברלית העצמאית 

];             סיעה[למפנה ; משרד הדתות; גורן שלמה; אגודת ישראל;     סנהדראי טובה 

];                            סיעה[חוגי הצעירים ]; הסתדרות כללית[    העובד הדתי  

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

      1:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8306: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];            מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "מפא; אחדות העבודה; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                            גורן שלמה; תנועת החרות;     המפלגה הליברלית העצמאית 

;  חזני מיכאל יעקב; מועצות דתיות; בן גוריון דוד; איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

;               שרות לאומי; א-הועידה הארצית ה- אמונה ; משרד הדתות;     דת ומדינה 

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

      1:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8307: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             משרד הדתות; פועלי אגודת ישראל; אגודת ישראל; ל"מפד;     קטעי עתונות 



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

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

                                                 

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

;                 המפלגה הליברלית העצמאית; אחדות העבודה]; סיעה[    חוגי הצעירים  

;                                 תנועת החרות]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "    מפא 

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

      2:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8308: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; כפייה דתית; אשכול לוי; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;      שפירא משה חיים; פועלי אגודת ישראל; אגודת ישראל]; מפלגה[המערך ;     תקשורת 

;                י"רפ; בני עקיבא בישראל]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "מפ;     תל אביב 

;                     המפלגה הליברלית העצמאית; ירושלים;     הרבנות הראשית לישראל 

;   גוש חירות ליברלים; בגין מנחם; תנועת החרות]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "    מפא 

;                                חילוניים- דתיים ; הכנסת הששית]; סיעה[    למפנה  

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

      2:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8309: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];      מפלגת פועלים מאוחדת[ם "מפ; כפייה דתית; אשכול לוי; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];                סיעה[חוגי הצעירים ; המפלגה הליברלית העצמאית]; מפלגה[    המערך  

;           שפירא משה חיים]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "מפא;     פועלי אגודת ישראל 

;       תקשורת; י"רפ; חוק השבות; אשדוד; נתיבות; גוש חירות ליברלים;     חילול שבת 

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

      2:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8310: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  אשכול לוי]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "מפ; ל"מפד;     קטעי עתונות 



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

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

                                                 

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

;           שחור בנימין; אחדות העבודה; חינוך דתי;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

;    רפורמים]; הסתדרות כללית[העובד הדתי ; דת ומדינה;     המפלגה הליברלית העצמאית 

;            קראים; כפייה דתית; אשדוד; רפאל יצחק; מקוואות;     פועלי אגודת ישראל 

;              שפירא משה חיים; קרונה משה;     ארגון הקניות של מושבי הפועל המזרחי 

];           דת[סטאטוס קוו ; ורהפטיג זרח; יהדות התורה; תקשורת]; מפלגה[    המערך  

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

      2:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8311: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              גוש חירות ליברלים; אשכול לוי; שחור בנימין; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                                                   הקבוץ הדתי;     אחדות העבודה 

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

      2:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8312: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      התנועה ליהדות של תורה; מועצות דתיות; ברנשטיין צבי; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;  דת ומדינה]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "מפא; הרבנות הראשית לישראל;     חילול שבת 

;          חילוניים- דתיים ; תקשורת; כספים; שחור בנימין]; סיעה[    חוגי הצעירים  

;            שפירא משה חיים]; הסתדרות כללית[העובד הדתי ; רפורמים;     הקבוץ הדתי 

;                                      קוק אברהם יצחק הכהן; י"רפ;     מיהו יהודי 

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

      3:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8319: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            ירושלים; אגודת ישראל; התנועה ליהדות של תורה; ל"מפד;     קטעי עתונות 



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

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

                                                 

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

;       גוש חירות ליברלים]; דת[סטאטוס קוו ; תל אביב; אשכול לוי;     מועצות דתיות 

;                         שחור בנימין; נתיבות]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "    מפא 

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

      3:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8321: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               חזני מיכאל יעקב; המפלגה הליברלית העצמאית; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;     י"רפ; משרד הדתות; אשכול לוי]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "מפ]; מפלגה[    המערך  

;                                                                    ניתוחי מתים 

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

      3:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8322: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           גוש חירות ליברלים; בורג יוסף; שפירא משה חיים; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];      סיעה[חוגי הצעירים ; קונסרבטיבים]; מפלגה[המערך ;     הרבנות הראשית לישראל 

;     אגודת ישראל; ילדי תימן; יהודי תימן; חזני מיכאל יעקב; י"רפ;     שחור בנימין 

;          הסתדרות העובדים הכללית; קרונה משה; ניתוחי מתים;     פועלי אגודת ישראל 

;                                                                    ורהפטיג זרח 

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

      3:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8324: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         אונא משה; המפלגה הליברלית העצמאית; ניתוחי מתים; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                אגודת ישראל; קליטת עליה; רפאל יצחק; תקשורת;     חזני מיכאל יעקב 

;          רומניה; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; גורן שלמה;     אונטרמן איסר יהודה 



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

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

                                                 

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

;         בן גוריון דוד; בגין מנחם; אשכול לוי; פועלי אגודת ישראל; ד"    תנועת חב 

];      סיעה[חוגי הצעירים ; גוש חירות ליברלים]; מפלגה[המערך ;     שפירא משה חיים 

;                                                                   מועצות דתיות 

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

      3:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8326: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];        דת[סטאטוס קוו ; חילול שבת; תקשורת; אגודת ישראל; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                                  ורהפטיג זרח; בורג יוסף;     פועלי אגודת ישראל 

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

      4:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8327: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

]; מפלגה[המערך ; שפירא משה חיים; מלחמת ששת הימים; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                                               חילול שבת;     גוש חירות ליברלים 

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

      4:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8328: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      חילול שבת; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      4:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8329: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 



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

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

                                                 

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

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      חילול שבת; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      4:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8330: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      תקשורת; חילול שבת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      4:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8331: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              חילול שבת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      4:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8332: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      חילול שבת; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 



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

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

                                                 

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

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

      5:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8336: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         חילול שבת; שחור בנימין; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      5:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8337: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

הכנסת השביעית                                         - קטעי עתונות :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     נריה משה צבי; מצעים; הכנסת השביעית; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      5:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8338: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    בית המשפט העליון; חילול שבת; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      5:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8339: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          חילול שבת]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "מפ; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      5:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8340: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      חילול שבת; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      5:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8341: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    בית המשפט העליון; תקשורת; חילול שבת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      5:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8342: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           יהודי ברית המועצות; הכנסת החמישית; חילול שבת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                                                                      חוק השבות 

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

      6:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8347: מספר פריט 

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



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

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

                                                 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      חילול שבת; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      6:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8348: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      תקשורת; חילול שבת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      6:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8352: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      חילול שבת; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      6:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8353: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                              דרוזים; חילול שבת; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      6:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8354: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    בית המשפט העליון; חילול שבת; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      6:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8355: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  חילול שבת; תקשורת; יהודי ברית המועצות; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      7:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8356: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      7:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8357: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

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

      7:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8358: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

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

      7:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8359: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

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

      8:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8360: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

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

      8:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8361: מספר פריט 

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



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

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

                                                 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

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

      8:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8362: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

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

      8:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8363: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                דת[סטאטוס קוו ; תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

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

      9:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8371: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                             יהודי ברית המועצות; תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

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

      9:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8372: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

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

      9:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8373: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

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

      9:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8374: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     נריה רחל; גורן שלמה; ירושלים; הרבנות הראשית לישראל; קטעי עתונות; ל"    מפד 

;   חבר הרבנים בישראל; נריה משה צבי; ורהפטיג זרח; ליבוביץ ישעיהו;     שרות לאומי 

;                                                                      דת ומדינה 

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

      9:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8375: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      ורהפטיג זרח; הרבנות הראשית לישראל; קטעי עתונות; ל"    מפד 

;          שרות לאומי]; מפלגה[המערך ; מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

;  מיהו יהודי]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "מפ]; דת[סטאטוס קוו ; חרדים;     בורג יוסף 

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

      9:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8376: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        בנק המזרחי]; מפלגה[המערך ; הרבנות הראשית לישראל; קטעי עתונות; ל"    מפד 

;    חילוניים- דתיים ; גורן שלמה; אונטרמן איסר יהודה; בורג יוסף;     ורהפטיג זרח 

;                                                                      דת ומדינה 

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

      9:             מספר מיכל015:                   מספר יחידה8377: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  המר זבולון; ורהפטיג זרח; גורן שלמה; דת ומדינה; תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

;                                                                  בן מאיר יהודה 

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

      10:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8378: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                                 תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

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

      10:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8379: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

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

      10:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8380: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             יהודי ברית המועצות; תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

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

      10:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8381: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            אונטרמן איסר יהודה]; דת[סטאטוס קוו ; תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

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

      11:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8384: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; מועצות דתיות; הרבנות הראשית לישראל; המר זבולון; תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

;   מנחם מנדל שניאורסון' ר' - הרבי מלובביץ; דת ומדינה;     מפלגת העבודה הישראלית 

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

      11:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8385: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; ב"קבוצת הנצי; חוק נישואין וגירושין; מיהו יהודי; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];       המזרחי[המשמרת הצעירה ; ורהפטיג זרח; הרבנות הראשית לישראל;     דת ומדינה 

;                       מפלגת העבודה הישראלית; גורן שלמה;     אונטרמן איסר יהודה 

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

      11:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8389: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       המפלגה הליברלית העצמאית; גיור; חילול שבת; תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

;                                          אונטרמן איסר יהודה]; מפלגה[    המערך  

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

      11:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8391: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;    רפאל יצחק; הרבנות הראשית לישראל; גיור; שאקי אבנר חי; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];                                        דת[סטאטוס קוו ;     אונטרמן איסר יהודה 

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

      11:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8394: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   מאיר גולדה; חוק השבות]; מפלגה[המערך ; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;   אגודת ישראל; לורינץ שלמה; מפלגת העבודה הישראלית;     המפלגה הליברלית העצמאית 

;                                                           הרבנות הראשית לישראל 

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

      12:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8406: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      12:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8407: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];      דת[סטאטוס קוו ; חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; גיור; קטעי עתונות; ל"    מפד 

;            אונטרמן איסר יהודה; רפאל יצחק; מיהו יהודי;     הרבנות הראשית לישראל 

;       חוק נישואין וגירושין; שאקי אבנר חי; דת ומדינה;     מפלגת העבודה הישראלית 

;                                                                         תקשורת 

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

      12:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8408: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  חינוך דתי; תקשורת; המר זבולון; לורינץ שלמה; דת ומדינה; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];                                           דת[סטאטוס קוו ;     חזני מיכאל יעקב 

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

      12:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8409: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];       סיעה[למפנה ; חזני מיכאל יעקב; רפאל יצחק; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;       גורן שלמה; ג-הועידה הארצית ה- ל "מפד; גוש חירות ליברלים;     ורהפטיג זרח 

;                        הרבנות הראשית לישראל; כהנא מאיר;     אונטרמן איסר יהודה 

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

      12:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8410: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

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

      13:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8421: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: 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  

;                                                 תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      13:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8422: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            בורג יוסף]; סיעה[למפנה ; מיהו יהודי; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

]; סיעה[חוגי הצעירים ; רפאל יצחק; חזני מיכאל יעקב; ג-הועידה הארצית ה- ל "    מפד 

;                                                                     המר זבולון 

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

      13:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8423: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       חינוך דתי; חזני מיכאל יעקב]; סיעה[למפנה ; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];        סיעה[חוגי הצעירים ; ורהפטיג זרח; רפאל יצחק; מאיר גולדה;     הקבוץ הדתי 

;                                                                     המר זבולון 

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

      13:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8425: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];           מפלגה[המערך ; המר זבולון; בורג יוסף; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                                                              גוש חירות ליברלים 



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

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

                                                 

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

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

      14:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8427: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    תקשורת; רפאל יצחק; הקבוץ הדתי; הרבנות הראשית לישראל; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                                 ד-הועידה הארצית ה- ל "מפד]; דת[    סטאטוס קוו  

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

      14:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8428: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   ל"צה; מיהו יהודי; המר זבולון; רפאל יצחק; ורהפטיג זרח; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;        תקשורת]; סיעה[למפנה ; חזני מיכאל יעקב]; ארץ ישראל[חלוקה ;     בורג יוסף 

;                                                  ד-הועידה הארצית ה- ל "    מפד 

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

      14:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8430: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   מיהו יהודי; גוש חירות ליברלים; מפלגת העבודה הישראלית; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;      חינוך דתי; גורן שלמה; המר זבולון; אונא משה; קוק אברהם יצחק הכהן; ל"    צה 

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

      14:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8431: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     תקשורת; פועלי אגודת ישראל; שאקי אבנר חי; רפאל יצחק; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                              ד-הועידה הארצית ה- ל "מפד;     יהודי ברית המועצות 

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

      15:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8432: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         שאקי אבנר חי; הרבנות הראשית לישראל; המר זבולון; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                    תקשורת; שרות לאומי; חבר הרבנים בישראל; עתון יומי-     הצפה  

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

      15:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8433: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        אגודת ישראל; ערבים; רפאל יצחק; כשרות; חילול שבת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                                                  תקשורת;     חבר הרבנים בישראל 

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

      15:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8434: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         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  

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

                                                 

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

;                          סנהדראי טובה; רפאל יצחק; גיור; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                 תקשורת; המר זבולון; כשרות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                             אגודת ישראל;     פועלי אגודת ישראל 

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

      15:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8435: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  בגין מנחם; גוש חירות ליברלים; ורהפטיג זרח; יהודי תימן; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                   יהלום שאול; שאקי אבנר חי; חזני מיכאל יעקב; תקשורת;     ערבים 

;                                         בן מאיר יהודה]; סיעה[    חוגי הצעירים  

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

      15:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8436: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      מועצות דתיות; הרבנות הראשית לישראל]; מפלגה[המערך ; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;       תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ]; הסתדרות כללית[העובד הדתי ;     תל אביב 

;                                                ערבים; תקשורת;     סנהדראי טובה 

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

      16:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8462: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   סנהדראי טובה; רפאל יצחק; ורהפטיג זרח; קטעי עתונות; ל"    מפד 

];                             מפלגה[המערך ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;          גיור]; סיעה[חוגי הצעירים ; מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 



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

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

                                                 

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

;                    תקשורת; מלחמת יום הכיפורים; קנדה; ד"תנועת חב;     גורן שלמה 

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

      16:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8463: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  מלחמת יום הכיפורים; מפלגת העבודה הישראלית; מאיר גולדה; קטעי עתונות; ל"    מפד 

;                                           תקשורת]; מושב שתופי[    רמת מגשימים  

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

      16:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8465: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];   ארץ ישראל[חלוקה ; חילול שבת; חזני מיכאל יעקב; ערבים; קטעי עתונות; ל"    מפד 

;                                                 תקשורת;     מלחמת יום הכיפורים 

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

      16:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8466: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     מיהו יהודי; בורג יוסף; בן מאיר יהודה; סנהדראי טובה; קטעי עתונות; ל"    מפד 

];           מפלגה[המערך ; מפלגת העבודה הישראלית; חוק השבות]; דת[    סטאטוס קוו  

;               נריה משה צבי; המר זבולון; קוק צבי יהודה הכהן]; מפלגה[    הליכוד  

;                                                        המפלגה הליברלית העצמאית 

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

      16:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8467: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];           מפלגה[המערך ; קוק צבי יהודה הכהן; בורג יוסף; קטעי עתונות; ל"    מפד 

];          דת[סטאטוס קוו ; אגודת ישראל; המר זבולון;     המפלגה הליברלית העצמאית 

;                                            רפאל יצחק; גיור]; מפלגה[    הליכוד  

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

      17:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8468: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];    סיעה[חוגי הצעירים ; מאיר גולדה; קוק צבי יהודה הכהן; קטעי עתונות; ל"    מפד 

;     מיהו יהודי]; מפלגה[המערך ; מפלגת העבודה הישראלית; י"רפ]; מפלגה[    הליכוד  

;     הרבנות הראשית לישראל; מנחם מנדל שניאורסון' ר' - הרבי מלובביץ;     פורת חנן 

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

      17:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8470: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  מיהו יהודי]; מפלגה[המערך ; מאיר גולדה; קטעי עתונות; ל"    מפד 

;                   בן מאיר יהודה; המר זבולון; דת ומדינה;     קוק צבי יהודה הכהן 

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

      17:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8471: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 



 "             " 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  

;     י"רפ; הרבנות הראשית לישראל; מאיר גולדה; מיהו יהודי; קטעי עתונות; ל"    מפד 

];         סיעה[חוגי הצעירים ; קוק צבי יהודה הכהן; המר זבולון;     בן מאיר יהודה 

;      ורהפטיג זרח; חבר הרבנים בישראל; רפאל יצחק; גורן שלמה;     חזני מיכאל יעקב 

;                                                                      בורג יוסף 

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

      18:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8474: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];       מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "מפא; צפת; מועצות דתיות; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                             בורג יוסף; המפלגה הליברלית העצמאית;     מיהו יהודי 

;                    חזני מיכאל יעקב; מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

;  סנהדראי טובה; גורן שלמה; שפירא משה חיים; ורהפטיג זרח;     קוק אברהם יצחק הכהן 

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

      18:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8475: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];      מפלגת פועלים מאוחדת[ם "מפ; מפלגת העבודה הישראלית; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;     מיהו יהודי; מלמד אברהם; רפאל יצחק; רבין יצחק; דת ומדינה]; מפלגה[    המערך  

];                                                    סיעה[למפנה ;     גורן שלמה 

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

      18:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8476: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;            המפלגה הליברלית העצמאית; רפאל יצחק; רפורמים; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;               רבין יצחק; מפלגת העבודה הישראלית]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "    מפ 

];     סיעה[חוגי הצעירים ; המר זבולון; בורג יוסף; ורהפטיג זרח;     בן מאיר יהודה 

;                                       פורת חנן; הרבנות הראשית לישראל; י"    רפ 

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

      18:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8477: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     משרד הסעד; דת ומדינה; מועצות דתיות; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;       בורג יוסף; רפאל יצחק; המפלגה הליברלית העצמאית;     מפלגת העבודה הישראלית 

];        מפלגה[המערך ; שפירא משה חיים; אגודת ישראל; אורתודוקסים;     כפייה דתית 

;      יק יוסף דב הלוי'סולוביצ; הכהן מנחם; גורן שלמה; מיהו יהודי;     המר זבולון 

];                                                 הסתדרות כללית[    העובד הדתי  

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

      18:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8478: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      מלמד אברהם; גורן שלמה; מיהו יהודי; קטעי עתונות; ל"    מפד 

;          פועלי אגודת ישראל; המפלגה הליברלית העצמאית;     מפלגת העבודה הישראלית 

;                                         אגודת ישראל; רפאל יצחק;     המר זבולון 

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

      19:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8486: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;            רפאל יצחק]; סיעה[למפנה ; המר זבולון; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;     דנינו דוד; שקדיאל לאה; ברנשטיין צבי; חילול שבת; בורג יוסף;     ורהפטיג זרח 

;                לוי יצחק; בן נתן רפאל; אבטבי אליעזר; יהלום שאול;     בנק המזרחי 

];                                                            מושב[ש "    בני עי 

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

      19:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8487: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     בנק המזרחי; רפורמים; בורג יוסף; המר זבולון; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;          מפלגת העבודה הישראלית; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     דרעי אריה 

;                      שקדיאל לאה; חילוניים- דתיים ; אגודת ישראל;     שפירא יוסף 

;                                               חברה לשכון בנין ופתוח-     משהב  

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

      19:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8488: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           המר זבולון; בורג יוסף; בן גוריון דוד; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;    הרבנות הראשית לישראל; ברנשטיין צבי; ל"צה; גיור; חילול שבת;     שטרן קטן שרה 

;                                                                        רפורמים 

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

      19:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8489: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    נריה משה צבי; גיור; אגודת ישראל; המר זבולון; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 



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

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

                                                 

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

;                 דרוקמן חיים; שאקי אבנר חי; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      19:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8490: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הרבנות הראשית לישראל; המר זבולון; ביבי יגאל; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;   בן נתן רפאל; פורת חנן; שרות לאומי; דרוקמן חיים; שאקי אבנר חי;     שקדיאל לאה 

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

      19:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8491: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];         דת[סטאטוס קוו ; המר זבולון; דנינו דוד; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      20:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8492: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   הרבנות הראשית לישראל; שקדיאל לאה; המר זבולון; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];        מפלגה[המערך ; הקבוץ הדתי; מועצות דתיות; דנינו דוד; הכהן מנחם;     גיור 

;                                                                     מיהו יהודי 

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

      20:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8493: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               אגודת ישראל; גיור; בורג יוסף; משרד הפנים; קטעי עתונות; ל"    מפד 

;                                                              פועלי אגודת ישראל 

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

      20:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8494: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         דרוקמן חיים; אגודת ישראל; מועצות דתיות; תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

;       שפירא יוסף; המר זבולון; גיור; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

;                                                                      הכהן מנחם 

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

      20:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8495: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          לוי יצחק; גיור; חינוך דתי; מיהו יהודי; תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

;              חוק השבות; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש;     המר זבולון 

;                                                    דרעי אריה;     שאקי אבנר חי 

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

      20:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8498: מספר פריט 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו טלויזיה                                   , קטעי עתונות- תקשורת:  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;              בורג יוסף; שפירא יוסף; המר זבולון; תקשורת; קטעי עתונות; ל"    מפד 

;   מיהו יהודי; חוק השבות; דרעי אריה; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

;                                                                    אורתודוקסים 

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

      20:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8499: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];           מפלגה[המערך ; המר זבולון; חינוך דתי; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                                                   מיהו יהודי;     שאקי אבנר חי 

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

      20:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8500: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           המר זבולון; בן מאיר יהודה; בורג יוסף; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                                               חבר הרבנים בישראל;     חינוך דתי 

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

      21:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8502: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המר זבולון; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;              תקשורת; מועצות דתיות; בורג יוסף; שפירא יוסף; שקדיאל לאה;     גיור 



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

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

                                                 

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

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

      21:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8503: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  המר זבולון; בן מאיר יהודה; תקשורת; יהודי ברית המועצות; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                                             גיור; שאקי אבנר חי;     שפירא יוסף 

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

      21:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8504: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו טלויזיה                                  , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           שקדיאל לאה; שאקי אבנר חי; המר זבולון; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;     חבר הרבנים בישראל; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש;     אגודת ישראל 

; דרוקמן חיים; מועצות דתיות; שפירא יוסף; רפורמים; גיור; בן מאיר יהודה;     כשרות 

;  יהודי אתיופיה; יוסף עובדיה; בורג יוסף]; כת נוצרית[מורמונים ;     ורדיגר אברהם 

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

      21:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8505: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; חילול שבת; המר זבולון; יהודי ברית המועצות; דרוקמן חיים; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;            ארצות הברית; שפירא יוסף; חבר הרבנים בישראל; ערבים;     ורדיגר אברהם 

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

      21:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8506: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        גיור; ורהפטיג זרח; כשרות; מפלגת העבודה הישראלית; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];  כת נוצרית[מורמונים ; חוג נאמני תורה ועבודה; ל"צה; רובין בן ציון;     רפורמים 

;        המר זבולון; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; ירושלים;     מיסיון 

;               בורג יוסף; חינוך דתי; מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

;                                                                נשואין  אזרחיים 

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

      21:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8508: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; המר זבולון]; מפלגה[המערך ; שפירא יוסף; נשואין  אזרחיים; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                          ישיבות הסדר; חילול שבת; אונא משה]; דת[    סטאטוס קוו  

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

      22:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8509: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי רדיו וטלויזיה                                         - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        דרוזים; המר זבולון; לוי יצחק; בורג יוסף; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;       שטרן אברהם; רוזן ישראל; היבנר יהודית]; דת[סטאטוס קוו ;     בן מאיר יהודה 

;           מנחם מנדל שניאורסון' ר' - הרבי מלובביץ; שפירא יוסף;     שאקי אבנר חי 

;                                             רפורמים; גיור;     נשואין  אזרחיים 

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

      22:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8510: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי רדיו וטלויזיה                                         - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   לוי יצחק; שטרן אברהם; המר זבולון; יהלום שאול; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                                                  בן מאיר יהודה;     שפירא יוסף 

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

      22:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8511: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          רפורמים; שאקי אבנר חי; כהנא מאיר; וייס דניאלה; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;   דרעי אריה; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; זוהר אורי;     מיהו יהודי 

;     לוי יצחק; בורג יוסף; ורדיגר אברהם; ל"צה]; מפלגה[המערך ]; מפלגה[    הליכוד  

;                פרץ יצחק חיים; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     יוסף עובדיה 

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

      22:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8512: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; בורג יוסף; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;  שפירא יוסף; דרוקמן חיים; שרות לאומי; שאקי אבנר חי; נריה משה צבי;     לוי יצחק 

;     פרץ יצחק חיים; תנועת מסורת ישראל- י "תמ]; מפלגה[המערך ]; מפלגה[    הליכוד  

;   ל"צה; יוסף עובדיה; וייס דניאלה; המר זבולון; חברה לשכון בנין ופתוח-     משהב  

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

      22:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8513: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי רדיו וטלויזיה                                         - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;          שאקי אבנר חי; בן מאיר יהודה; לוי יצחק; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                            המר זבולון; שפירא יוסף; יוסף עובדיה;     יהלום שאול 

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

      23:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8517: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי רדיו וטלויזיה                                         - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            ורדיגר אברהם; שפירא יוסף; תקשורת; בורג יוסף; קטעי עתונות; ל"    מפד 

;   הרבנות הראשית לישראל; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש;     מיהו יהודי 

;                                      וייס דניאלה; שקדיאל לאה;     שאקי אבנר חי 

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

      23:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8518: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         זוהר אורי; רובין בן ציון; ל"צה; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;         תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "    מפ 

;          וייס דניאלה; מפלגת העבודה הישראלית]; מפלגה[הליכוד ]; מפלגה[    המערך  

;                    מיהו יהודי; פרץ יצחק חיים; רפורמים; גיור;     אבוחצירא אהרן 

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

      23:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8519: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                          מפלגה[המערך ]; מפלגה[הליכוד ; ל"מפד;     קטעי עתונות 



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

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

                                                 

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

;   פורת חנן; חינוך דתי; מיהו יהודי; פרץ יצחק חיים; תנועת מסורת ישראל- י "    תמ 

;   בן נתן רפאל; בורג יוסף; המר זבולון; דנינו דוד; שאקי אבנר חי;     חזרה בתשובה 

;             שרות לאומי; ל"צה; חרדים]; דת[סטאטוס קוו ; לוי יצחק;     יהלום שאול 

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

      23:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8520: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        תנועת מסורת ישראל- י "תמ]; תנועה פוליטית[התחיה ; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;          שפירא יוסף; לאו ישראל מאיר; מפלגת העבודה הישראלית]; מפלגה[    הליכוד  

;  חילול שבת; חרדים; יהלום שאול; המר זבולון; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;              בן נתן רפאל]; סיעה[למפנה ; הרבנות הראשית לישראל;     מועצות דתיות 

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

      23:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8524: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו טלויזיה                                               - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; שאקי אבנר חי; בורג יוסף; המר זבולון; כהנא מאיר; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;    אוניברסיטת בר אילן; בגין מנחם; מלחמת שלום הגליל; שפירא יוסף;     יהלום שאול 

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

      24:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8525: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     מפלגת העבודה הישראלית; אבוחצירא אהרן; חרדים; כשרות; ל"מפד;     קטעי עתונות 

; מיהו יהודי; חילול שבת; חינוך דתי; בורג יוסף]; מושב[גדיד ; ל"צה;     שפירא יוסף 

;                כהנא מאיר; יהודי ברית המועצות; לוי יצחק; חקלאות;     המר זבולון 



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

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

                                                 

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

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

      24:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8526: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי רדיו וטלויזיה                                         - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          בן מאיר יהודה; שפירא יוסף; המר זבולון; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                        חרדים; שאקי אבנר חי; כפייה דתית; ערבים;     דרוקמן חיים 

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

      24:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8527: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;   שפירא יוסף; חרדים; כשרות; המר זבולון; אגודת ישראל]; תנועה פוליטית[    התחיה  

;                     פרץ יצחק חיים; ל"צה; בורג יוסף; יהלום שאול;     הקבוץ הדתי 

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

      24:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8528: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     יוסף עובדיה; המר זבולון; חינוך דתי; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;           דרוזים; בני עקיבא בישראל; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

;              דרוקמן חיים]; תנועה פוליטית[התחיה ; בורג יוסף;     בית הדין הרבני 

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

      24:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8529: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             ביבי יגאל; המר זבולון; דרוקמן חיים; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];         מפלגה[המערך ; אגודת ישראל; שאקי אבנר חי; בורג יוסף;     בן מאיר יהודה 

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

      25:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8532: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 המר זבולון; דרוקמן חיים; אדלשטיין יולי; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];                            מפלגה[המערך ; דנינו דוד]; תנועה פוליטית[    התחיה  

;                                     חינוך דתי; איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

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

      25:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8533: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        דנינו דוד; חינוך דתי; רפורמים; גיור; המר זבולון; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;       ל"צה]; מפלגה[הליכוד ; שפירא יוסף; ערבים; איגוד ספורטיבי דתי-     אליצור  

;                                       בית הדין הרבני; חילול שבת;     בורג יוסף 

;    תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

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

      25:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8535: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות רדיו וטלויזיה                                  - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         מועצות דתיות; שאקי אבנר חי; חקלאות; המר זבולון; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      25:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8536: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    מיהו יהודי; מעמד האשה; מועצות דתיות; לאו ישראל מאיר; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];      מפלגה[הליכוד ; פרץ יצחק חיים; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

;  שפירא יוסף; הרבנות הראשית לישראל; מפלגת העבודה הישראלית; הקבוץ הדתי;     גיור 

;                                    חוק השבות; נתיבות; המר זבולון;     גוש קטיף 

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

      25:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8537: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     שפירא יוסף; ל"צה; מועצות דתיות; המר זבולון; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                      ורדיגר אברהם; שאקי אבנר חי; בית הדין הרבני;     בורג יוסף 

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

      26:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8538: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי רדיו וטלויזיה                                         - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  גיור; שטרן אברהם; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;    בורג יוסף; הרבנות הראשית לישראל; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 



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

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

                                                 

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

;                           בן מאיר יהודה; שאקי אבנר חי; לוי יצחק;     חינוך דתי 

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

      26:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8539: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      יהודי אתיופיה; רפורמים; אגודת ישראל; שאקי אבנר חי; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;     רפאל יצחק; שפירא יוסף; אורתודוקסים; ורדיגר אברהם; חינוך דתי;     פרס שמעון 

];                                                   תנועה פוליטית[כך ;     גיור 

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

      26:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8540: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];   דת[סטאטוס קוו ; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;     זכרון יעקב; חדרה; אגודת ישראל; מפלגת העבודה הישראלית; חרדים;     חילול שבת 

;                                                                     המר זבולון 

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

      26:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8541: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       המר זבולון; קונסרבטיבים; גיור; חילול שבת; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                                   דרוקמן חיים]; דת[סטאטוס קוו ;     שפירא יוסף 

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

      26:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8542: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי רדיו וטלויזיה                                         - תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; גיור; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;     בורג יוסף; ורדיגר אברהם; פרץ יצחק חיים; בני עקיבא בישראל;     שאקי אבנר חי 

;             חילול שבת; המר זבולון; לוי יצחק; בית הדין הרבני;     בן מאיר יהודה 

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

      27:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8546: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו טלויזיה                                  , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; חילול שבת; שרות לאומי; יק יוסף דב הלוי'סולוביצ; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];   תנועה פוליטית[התחיה ; חקלאות; ל"צה; המר זבולון; דרוקמן חיים;     יהלום שאול 

;   תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; חרדים; אוניברסיטת בר אילן;     ערבים 

;                                               המחתרת היהודית;     שאקי אבנר חי 

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

      27:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8547: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     בורג יוסף; ירושלים; חילול שבת; חרדים; שאקי אבנר חי; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                        חינוך דתי; שפירא יוסף]; דת[סטאטוס קוו ;     דרוקמן חיים 

;                 תקשורת; המר זבולון; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

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

      27:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8548: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      ירושלים; חילול שבת; חוג נאמני תורה ועבודה; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;           תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; שאקי אבנר חי;     המר זבולון 

;                                    בורג יוסף]; דת[סטאטוס קוו ;     דרוקמן חיים 

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

      27:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8549: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    אופקים; תנועת החרות; שפירא יוסף; המר זבולון; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;             לוי יצחק; המחתרת היהודית; אולפנת צפירה; כהנא מאיר;     דרוקמן חיים 

;            נתיבות; בית הדין הרבני; קונסרבטיבים; רפורמים;     הכנסת השתיים עשרה 

;                  ערבים; יהודי ברית המועצות; בן מאיר יהודה]; דת[    סטאטוס קוו  

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

      28:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8550: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         שפירא יוסף; ביבי יגאל]; דת[סטאטוס קוו ; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;  שאקי אבנר חי; המר זבולון; גוש קטיף; ערבים; ירושלים; חילול שבת;     שרות לאומי 

;                                                 בני עקיבא בישראל;     לוי יצחק 

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

      28:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8551: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; חילול שבת]; תנועה פוליטית[התחיה ; ערבים; חרדים; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;    הכנסת השתיים עשרה; חינוך דתי; אופקים; שפירא יוסף; יהלום שאול;     בורג יוסף 

;                                         ירושלים; פרץ יצחק חיים;     המר זבולון 

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

      28:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8552: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         המחתרת היהודית; המר זבולון; שפירא יוסף; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                   ערבים; לוי יצחק; שאקי אבנר חי; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      29:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8553: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     חינוך דתי; המר זבולון; חילול שבת; לוי יצחק; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

; דרעי אריה; רפורמים; לאו ישראל מאיר; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

;         בורג יוסף; שטרן אברהם; ערבים; שאקי אבנר חי; הכהן מנחם;     שפירא אברהם 

;                                לב-הקונגרס הציוני ה; כהנא מאיר;     אגודת ישראל 

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

      29:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8554: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;         תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;     בן מאיר יהודה; ביבי יגאל; דרוקמן חיים; בורג יוסף; חילול שבת;     הכהן מנחם 

;       המר זבולון; לוי יצחק; כפייה דתית]; דת[סטאטוס קוו ; שפירא יוסף;     ערבים 

;                                                                     משרד הדתות 

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

      29:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8555: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      חילול שבת; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;  בורג יוסף; הכהן מנחם; אגודת ישראל; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

;      שטרן אברהם; ערבים; מחנה הציונות הדתית- ד "מצ; דרוקמן חיים;     שרות לאומי 

;                                                                     כפייה דתית 

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

      29:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8557: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          תנועת מסורת ישראל- י "תמ; האגודה להתנדבות בעם; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                                    פרץ יצחק חיים; חילול שבת;     אבוחצירא אהרן 

;          הכהן מנחם; ערבים; רפורמים; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

;                שאקי אבנר חי]; דת[סטאטוס קוו ; רובין בן ציון;     בן מאיר יהודה 

;                                                              חבר הרבנים בישראל 

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

      29:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8558: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  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  

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

                                                 

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

;                מפלגת העבודה הישראלית; ערבים; הכהן מנחם; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];      מפלגה[הליכוד ; בתי כנסת; כפייה דתית; חילול שבת]; כת נוצרית[    מורמונים  

;   תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; ל"צה]; מפלגה[המערך ; חוקה;     חרדים 

;                                   אשדוד; ירושלים; אגודת ישראל;     לורינץ שלמה 

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

      30:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8560: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   חרדים; חילול שבת; אגודת ישראל; חינוך דתי; כפייה דתית; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                 שפירא יוסף; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; ירושלים; ל"    צה 

;                                                 הכהן מנחם]; דת[    סטאטוס קוו  

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

      30:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8561: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              מפלגת העבודה הישראלית; בני ברק; דנינו דוד; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                 ירושלים; בורג יוסף; ערבים; חילול שבת]; כת נוצרית[    מורמונים  

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

      30:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8562: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00140:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו טלויזיה                                  , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         חילוניים- דתיים ; פועלי אגודת ישראל; הכהן מנחם; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;        שטרן אברהם]; מפלגה[המערך ; תקשורת; לוי יצחק; שפירא יוסף;     מיהו יהודי 

;     ז-הועידה העולמית ה- בני עקיבא ; בורג יוסף; פורת חנן; ערבים;     המר זבולון 

;                                                                   שטרן קטן שרה 



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

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

                                                 

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

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

      30:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8563: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00140:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  ירושלים]; דת[סטאטוס קוו ; חרדים; חילול שבת; דנינו דוד; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];           תנועה פוליטית[התחיה ; כהנא מאיר; אגודת ישראל;     פועלי אגודת ישראל 

;                   האגודה להתנדבות בעם; מועצות דתיות; הכהן מנחם;     המר זבולון 

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

      30:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8564: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                              - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      המר זבולון; בן מאיר יהודה; יהלום שאול; שפירא יוסף; ל"מפד;     קטעי עתונות 

; גיור; שאקי אבנר חי]; מפלגה[המערך ; לנגנטל נחום]; דת[סטאטוס קוו ;     חילול שבת 

];                     תנועה פוליטית[התחיה ; בורג יוסף; דרוקמן חיים;     רפורמים 

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

      30:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8565: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         חילול שבת; האגודה להתנדבות בעם; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];    תנועה פוליטית[התחיה ; המר זבולון; ז-הכינוס הארצי ה-     חבר הרבנים בישראל  

;           המחתרת היהודית; רפורמים; תנועת מסורת ישראל- י "תמ;     אבוחצירא אהרן 

;     פרץ יצחק חיים]; דת[סטאטוס קוו ; באר שבע; נשואי תערובת;     ישיבת אלון שבות 

;                   הכהן מנחם; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש;     חרדים 

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



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

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

                                                 

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

      30:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8566: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                תנועה פוליטית[התחיה ; חרדים; חינוך דתי; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                     כהנא מאיר; ישיבת הר עציון; דרוקמן חיים;     המחתרת היהודית 

;               רפורמים; אגודת ישראל; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

;                                      הרצוג חיים; שרות לאומי;     פרץ יצחק חיים 

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

      31:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8567: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו טלויזיה                                               - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];   דת[סטאטוס קוו ; שאקי אבנר חי; חילול שבת; המר זבולון; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;   שטרן אברהם; לנגנטל נחום; שרות לאומי; שפירא יוסף; בן מאיר יהודה;     לוי יצחק 

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

      31:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8568: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];          דת[סטאטוס קוו ]; תנועה פוליטית[התחיה ; חרדים; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                      המר זבולון; שפירא יוסף]; מפלגה[המערך ]; מפלגה[    הליכוד  

;           היבנר יהודית; חילול שבת; ורדיגר אברהם; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;    תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; אונא משה; שרות לאומי;     הכהן מנחם 

;                               שאקי אבנר חי; אגודת ישראל;     פועלי אגודת ישראל 

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

      31:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8579: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];       סיעה[למפנה ; פורת חנן; שאקי אבנר חי; המר זבולון; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;            תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; היבנר יהודית; ל"צה;     שפירא יוסף 

;          מועצות דתיות; אגודת ישראל; כהנא מאיר; וייס דניאלה;     המחתרת היהודית 

;                       מפלגת העבודה הישראלית]; מפלגה[המערך ]; מפלגה[    הליכוד  

; חינוך דתי; ערבים; מחנה הציונות הדתית- ד "מצ]; תנועה אידאולוגית[    גוש אמונים  

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

      32:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8581: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       חרדים; נתיבות; ישיבות הסדר; שפירא יוסף; פורת חנן; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];         תנועה פוליטית[התחיה ]; מפלגה[המערך ]; מפלגה[הליכוד ;     שאקי אבנר חי 

;       הכהן מנחם; פועלי אגודת ישראל; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

;      ערבים; בנק המזרחי; חילול שבת; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ;     המר זבולון 

;     דרוקמן חיים; לוי יצחק; בורג יוסף; אגודת ישראל; כהנא מאיר;     ורדיגר אברהם 

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

      32:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8582: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                              - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            בורג יוסף; שאקי אבנר חי; המר זבולון; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];                                 סיעה[חוגי הצעירים ; ביבי יגאל;     יהלום שאול 

;  בחירות לכנסת; שפירא יוסף; פרס שמעון; התנועה להתחדשות הציונות הדתית-     מימד  

;            בן מאיר יהודה; הכהן מנחם; פורת חנן; המחתרת היהודית;     דרוקמן חיים 

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

      32:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8583: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

')      א    ( 2:              מספר כרכים00148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            שאקי אבנר חי; חרדים; משרד הדתות; בנק המזרחי; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];                        מפלגה[המערך ]; מפלגה[הליכוד ; פורת חנן;     המר זבולון 

;     ביבי יגאל; בורג יוסף; לוי יצחק; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

; שטרן אברהם; בן מאיר יהודה; תנועת החרות; ערבים; המחתרת היהודית;     אגודת ישראל 

;                              מעמד האשה; רפאל יצחק; חינוך דתי;     ורדיגר אברהם 

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

      32:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8584: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   כהנא מאיר; שאקי אבנר חי; פורת חנן; המר זבולון; ערבים; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;          אגודת ישראל; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש;     היבנר יהודית 

];                       מפלגה[הליכוד ; שפירא יוסף; כשרות;     פועלי אגודת ישראל 

;    בן מאיר יהודה; חילול שבת; חרדים; מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

;                                                   שטרן קטן שרה;     שטרן אברהם 

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

      33:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8588: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                עמיטל יהודה; בנק המזרחי; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                שפירא יוסף; ביבי יגאל; התנועה להתחדשות הציונות הדתית-     מימד  

; שרות לאומי; כפייה דתית; שאקי אבנר חי; רפאל יצחק; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;      חרדים; פרס שמעון; אגודת ישראל; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

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



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

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

                                                 

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

      33:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8589: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00150:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו טלויזיה                                  , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    שאקי אבנר חי; מועצות דתיות; שקדיאל לאה; דרוקמן חיים; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;      ורדיגר אברהם; עמיטל יהודה; המר זבולון; בורג יוסף;     משרד החינוך והתרבות 

;             הרבנות הראשית לישראל; יהלום שאול; דרוזים; ערבים]; מפלגה[    המערך  

;                        התנועה להתחדשות הציונות הדתית- מימד ;     בן מאיר יהודה 

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

      33:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8590: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                עמיטל יהודה; בנק המזרחי; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;    שפירא יוסף; ביבי יגאל; המר זבולון; התנועה להתחדשות הציונות הדתית-     מימד  

;        הכהן מנחם; בן מאיר יהודה; בורג יוסף; רפאל יצחק; שאקי אבנר חי;     חרדים 

];    מפלגה[המערך ; ערבים; מפלגת העבודה הישראלית]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "    מפ 

;              מועצות דתיות]; מפלגה[הליכוד ; שקדיאל לאה]; סיעה[    חוגי הצעירים  

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

      33:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8591: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      עמיטל יהודה; התנועה להתחדשות הציונות הדתית- מימד ; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;   מיהו יהודי; ביבי יגאל; בורג יוסף; המר זבולון; מועצות דתיות;     שאקי אבנר חי 

;           תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; פרץ יצחק חיים;     חוק השבות 

;                                                     דת ומדינה;     אגודת ישראל 

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



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

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

                                                 

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

      33:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8592: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00153:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          לוי יצחק; שאקי אבנר חי; חוק השבות; מיהו יהודי; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;         תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; פרץ יצחק חיים;     אגודת ישראל 

;                                                גיור; דרעי אריה;     המר זבולון 

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

      33:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8593: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00154:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                              - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      עמיטל יהודה; התנועה להתחדשות הציונות הדתית- מימד ; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;  בורג יוסף; יהלום שאול; המר זבולון; שפירא יוסף; שאקי אבנר חי;     ורדיגר אברהם 

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

      34:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8594: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            בורג יוסף; מיהו יהודי; גיור; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;           אגודת ישראל; יוסף עובדיה; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

;      ביבי יגאל; שאקי אבנר חי; יהלום שאול; חוג נאמני תורה ועבודה;     חינוך דתי 

;                                                    דנינו דוד;     מועצות דתיות 

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

      34:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8596: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי רדיו וטלויזיה                                         - תקשורת :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              שפירא יוסף; לוי יצחק; ביבי יגאל; פורת חנן; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;   בן מאיר יהודה; גיור; שרות לאומי; שאקי אבנר חי; ארגון שחרור פלסטין- ף "    אש 

;   זוהר אורי; לנגנטל נחום; התנועה להתחדשות הציונות הדתית- מימד ;     המר זבולון 

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

      34:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8597: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00157:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          מצרים; ערבים; המר זבולון; דרעי אריה; לוי יצחק; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                    יהלום שאול; שאקי אבנר חי]; מפלגה[הליכוד ]; מפלגה[    המערך  

;                                     תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

;                  חינוך דתי; גוש קטיף; התנועה להתחדשות הציונות הדתית-     מימד  

;                                  מועצות דתיות; דרוזים]; סיעה[    חוגי הצעירים  

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

      34:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8598: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       התנועה להתחדשות הציונות הדתית- מימד ; המר זבולון; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                           חילול שבת; עמיטל יהודה; שאקי אבנר חי;     מלמד אברהם 

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

      34:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8599: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



 "             " 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  

;       פורת חנן; שאקי אבנר חי; דרעי אריה; בן מאיר יהודה; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];   מפלגה[המערך ]; מפלגה[הליכוד ; הכנסת השתיים עשרה; תנועת החרות;     כהנא מאיר 

;                                                רבין יצחק; ערבים;     מעמד האשה 

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

      35:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8603: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00160:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                          - בחירות לכנסת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];            מפלגה[הליכוד ]; מפלגה[המערך ; בחירות לכנסת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;           המפלגה הליברלית העצמאית]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "מפ;     אגודת ישראל 

;                התנועה להתחדשות הציונות הדתית- מימד ;     מפלגת העבודה הישראלית 

;            ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; כהנא מאיר; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

;                                      אבוחצירא אהרן; מיהו יהודי;     המר זבולון 

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

      35:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8604: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                          - בחירות לכנסת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        וייס דניאלה; פרס שמעון; כהנא מאיר; בחירות לכנסת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];            מפלגה[המערך ]; מפלגה[הליכוד ; שפירא יוסף; מעמד האשה;     זוהר אורי 

];                     תנועה פוליטית[התחיה ]; תנועה פוליטית[כך ;     תנועת החרות 

;                                    אגודת ישראל]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "    מפ 

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

      35:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8605: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                          - בחירות לכנסת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הכנסת השתיים עשרה; כהנא מאיר; בחירות לכנסת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;   חרדים; ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; בן מאיר יהודה; פרס שמעון;     ורדיגר אברהם 

];             מפלגה[הליכוד ]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "מפ]; תנועה פוליטית[    כך  

;              מפלגת העבודה הישראלית; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

; תנועת החרות; המפלגה הליברלית העצמאית]; תנועה פוליטית[התחיה ]; מפלגה[    המערך  

;                          אגודת ישראל; התנועה להתחדשות הציונות הדתית-     מימד  

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

      36:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8609: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00163:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                   - לקראת הבחירות לכנסת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; כהנא מאיר; בחירות לכנסת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;               חרדים; חילול שבת; ערבים; זוהר אורי; שפירא יוסף;     שאקי אבנר חי 

];         מפלגה[המערך ; אגודת ישראל; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

];             מפלגת פועלים מאוחדת[ם "מפ]; מפלגה[הליכוד ]; תנועה פוליטית[    כך  

;     דגל התורה]; תנועה פוליטית[התחיה ; התנועה להתחדשות הציונות הדתית-     מימד  

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

      36:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8610: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00164:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                   - לקראת הבחירות לכנסת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     פרס שמעון; ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; בחירות לכנסת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                                       אגודת ישראל; ביבי יגאל;     שאקי אבנר חי 

;           פרץ יצחק חיים; דגל התורה; מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

];             תנועה פוליטית[התחיה ]; מפלגה[הליכוד ; כהנא מאיר;     ורדיגר אברהם 

];    מפלגה[המערך ; תנועת החרות; המפלגה הליברלית העצמאית]; תנועה פוליטית[    כך  

;                                     תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

;             תנועת מסורת ישראל- י "תמ; התנועה להתחדשות הציונות הדתית-     מימד  

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

      36:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8612: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00165:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 



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

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

                                                 

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

קטעי עתונות                                   - לקראת הבחירות לכנסת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הכנסת השתיים עשרה; כהנא מאיר; בחירות לכנסת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];    תנועה פוליטית[כך ; שפירא יוסף; ארגון שחרור פלסטין- ף "אש;     שאקי אבנר חי 

;                      פרס שמעון; אגודת ישראל]; מפלגה[הליכוד ]; מפלגה[    המערך  

;                                       התנועה להתחדשות הציונות הדתית-     מימד  

;                          דגל התורה; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

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

      36:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8613: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00166:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                   - לקראת הבחירות לכנסת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; פרס שמעון; בחירות לכנסת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

; אבוחצירא אהרן; מצרים; כהנא מאיר; שפירא יוסף; שאקי אבנר חי; ערבים;     פורת חנן 

];                          מפלגה[המערך ]; תנועה פוליטית[כך ]; מפלגה[    הליכוד  

];           מפלגת פועלים מאוחדת[ם "מפ; התנועה להתחדשות הציונות הדתית-     מימד  

;                                     תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

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

      37:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8614: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00167:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                   - לקראת הבחירות לכנסת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              כהנא מאיר; ערבים; פרס שמעון; בחירות לכנסת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                                                                  אבוחצירא אהרן 

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

      37:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8615: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00168:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                   - לקראת הבחירות לכנסת :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; פרס שמעון; עמיטל יהודה; ערבים; כהנא מאיר; בחירות לכנסת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];   תנועה פוליטית[כך ]; תנועה פוליטית[התחיה ]; מפלגה[המערך ]; מפלגה[    הליכוד  

;                                       התנועה להתחדשות הציונות הדתית-     מימד  

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

      37:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8616: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00169:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                   - לקראת הבחירות לכנסת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  היבנר יהודית; ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; בחירות לכנסת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;         ערבים; אגודת ישראל; דגל התורה; המר זבולון; שאקי אבנר חי;     כהנא מאיר 

];              מפלגה[הליכוד ; חרדים; מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

];                   תנועה פוליטית[התחיה ]; תנועה פוליטית[כך ]; מפלגה[    המערך  

;                                       התנועה להתחדשות הציונות הדתית-     מימד  

;                                     תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

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

      37:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8617: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00170:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                   - לקראת הבחירות לכנסת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              כהנא מאיר; ערבים; פרס שמעון; בחירות לכנסת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                שפירא יוסף; דרוקמן חיים; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 

];   תנועה פוליטית[התחיה ]; תנועה פוליטית[כך ]; מפלגה[המערך ]; מפלגה[    הליכוד  

;           התנועה להתחדשות הציונות הדתית- מימד ]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "    מפ 

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

      37:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8618: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00171:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                   - לקראת הבחירות לכנסת :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       היבנר יהודית; פרס שמעון; כהנא מאיר; בחירות לכנסת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;     דגל התורה; אגודת ישראל; ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; ערבים;     שאקי אבנר חי 

;      תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש]; מפלגה[המערך ]; מפלגה[    הליכוד  

];                                  תנועה פוליטית[התחיה ]; תנועה פוליטית[    כך  

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

      38:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8624: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                              - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

]; תנועה פוליטית[כך ; כהנא מאיר; יהלום שאול; אגודת ישראל; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];        מפלגה[המערך ]; מפלגה[הליכוד ; התנועה להתחדשות הציונות הדתית-     מימד  

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

      38:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8625: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00173:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                              - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          פרץ יצחק חיים; שאקי אבנר חי; פורת חנן; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];  מפלגה[הליכוד ; ביבי יגאל; המר זבולון; יהלום שאול; שטרן אברהם;     שפירא יוסף 

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

      38:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8627: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00174:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                              - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;          המר זבולון; ל"צה; לוי יצחק; מעמד האשה; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];                       מפלגה[הליכוד ; מיהו יהודי; שפירא יוסף;     שאקי אבנר חי 

;                                     תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

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

      38:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8628: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00175:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   מועצות דתיות; אגודת ישראל; דגל התורה; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;           דרעי אריה]; מפלגה[המערך ; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

];    סיעה[חוגי הצעירים ; בנק המזרחי; יהודי תימן; לוי יצחק; ל"צה;     המר זבולון 

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

      38:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8629: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00176:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                              - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            מיהו יהודי; שאקי אבנר חי; בורג יוסף; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;  לוי יצחק; אורתודוקסים]; מפלגה[הליכוד ; דגל התורה; יק יוסף דב הלוי'    סולוביצ 

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

      39:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8631: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00177:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי רדיו וטלויזיה                                         - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         מיהו יהודי]; מפלגה[הליכוד ; שפירא יוסף; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                                         ל"צה; לוי יצחק; התיישבות;     פורת חנן 



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

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

                                                 

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

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

      39:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8632: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00178:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי רדיו וטלויזיה                                         - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          עמיטל יהודה; שאקי אבנר חי; המר זבולון; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];     מפלגה[הליכוד ; בורג יוסף; פורת חנן; מיהו יהודי; כפייה דתית;     ביבי יגאל 

];                        מפלגה[המערך ; התנועה להתחדשות הציונות הדתית-     מימד  

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

      39:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8633: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00179:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי רדיו וטלויזיה                                         - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  לוי יצחק; שאקי אבנר חי; שטרן אברהם; בורג יוסף; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;              שפירא יוסף; אבוחצירא אהרן; מיהו יהודי; המר זבולון;     משרד הדתות 

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

      40:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8634: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00180:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי רדיו וטלויזיה                                         - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

האורח     , תמליל התכנית חיים שכאלה בהנחיתו של עמוס אטינגר- בתיק :       הערות 

.                                                ר בורג יוסף"ד -  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         שאקי אבנר חי]; מפלגה[הליכוד ; לוי יצחק; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                       בן מאיר יהודה; יהודי אתיופיה; שפירא יוסף;     המר זבולון 

;                             בורג יוסף; פורת חנן; ארגון שחרור פלסטין- ף "    אש 

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

      40:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8636: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

    (  /)      1:              מספר כרכים00181:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי רדיו וטלויזיה                                         - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                  מפלגה[המערך ]; מפלגה[הליכוד ; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;   בורג יוסף; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש]; תנועה פוליטית[    התחיה  

;       פורת חנן; אורתודוקסים; רפורמים; שאקי אבנר חי; מיהו יהודי;     המר זבולון 

;                                              ל"צה; אגודת ישראל;     שפירא יוסף 

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

      41:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8640: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00182:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                              - תקשורת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ל"צה; המר זבולון; חינוך דתי; ביבי יגאל; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;          מיהו יהודי; התנועה להתחדשות הציונות הדתית- מימד ; מרוקו;     לוי יצחק 

;                                      גיור; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                      גרמניה; ערבים; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

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

      41:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8641: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00183:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                              - תקשורת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      תקציב; שאקי אבנר חי; קרונה משה; בורג יוסף; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];                             מפלגה[המערך ; כספים]; מפלגה[הליכוד ;     לוי יצחק 

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

      41:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8642: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00184:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                              - תקשורת :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  פתח תקוה; ירושלים; היבנר יהודית; שאקי אבנר חי; תקשורת; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;  אונא משה; בן מאיר יהודה; המחתרת היהודית; בורג יוסף; יהלום שאול;     ביבי יגאל 

;                                ראשון לציון; חרדים; כרמיאל; צרפת;     חילול שבת 

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

      41:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8644: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00185:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      המר זבולון; מעמד האשה; שאקי אבנר חי; חרדים; כספים; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];                                    מפלגה[הליכוד ; פורת חנן; רפורמים; ל"    צה 

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

      41:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8645: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00186:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ערבים; שאקי אבנר חי; אבוחצירא אהרן; פורת חנן; כספים; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;           מעמד האשה; חרדים; ל"צה; תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     גבעתיים 

;                                                                      דגל התורה 

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

      41:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8646: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00187:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                              - תקשורת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;     התנועה להתחדשות הציונות הדתית- מימד ; שאקי אבנר חי; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                                                            ערבים;     פורת חנן 

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

      42:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8647: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00188:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          אוניברסיטת בר אילן; ירושלים; חילוניים- דתיים ; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;        יהודי אתיופיה]; מפלגה[הליכוד ]; מפלגה[המערך ; כספים;     המחתרת היהודית 

;       ערבים; בית הדין הרבני; חילול שבת; חוק ההסמכה]; המזרחי[    המשמרת הצעירה  

;                                 מיהו יהודי; פרץ יצחק חיים; גיור;     דגל התורה 

;                                     תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

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

      42:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8648: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00189:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  שאקי אבנר חי; כהנא מאיר; ערבים; חינוך דתי; המר זבולון; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];                                                    מפלגה[המערך ;     לוי יצחק 

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

      42:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8649: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00190:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         מועצות דתיות; פורת חנן; חינוך דתי; אגודת ישראל; ל"מפד;     קטעי עתונות 



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

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

                                                 

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

;       חרדים; לוי יצחק]; מפלגה[הליכוד ; בנק המזרחי; רפאל יצחק;     שאקי אבנר חי 

;             פרס שמעון; פרץ יצחק חיים; חילול שבת]; מפלגה[המערך ;     המר זבולון 

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

      42:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8650: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00191:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        חוק יסוד זכויות האדם; המר זבולון; פרץ יצחק חיים; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                                     קרית עקרון; מועצות דתיות;     שאקי אבנר חי 

;              חינוך דתי; בנק המזרחי; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

];                                                             מפלגה[    הליכוד  

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

      42:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8651: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00192:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    אגודת ישראל; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; ל"מפד;     קטעי עתונות 

];             מפלגה[המערך ; חרדים; מועצות דתיות]; מפלגה[הליכוד ;     בנק המזרחי 

;                               כפייה דתית; המר זבולון;     חוק יסוד זכויות האדם 

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

      42:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8653: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00193:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        תקציב; אגודת ישראל; רומניה; חינוך דתי; לוי יצחק; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                  משרד הדתות; עכו; בת ים; המר זבולון; בנק המזרחי;     דגל התורה 

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



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

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

                                                 

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

      43:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8657: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00194:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         מועצות דתיות; מיהו יהודי; דרעי אריה; דגל התורה; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;           רפורמים; המר זבולון; חוק יסוד זכויות האדם; יהלום שאול;     מעמד האשה 

;                        בנק המזרחי; פורת חנן]; מפלגה[הליכוד ]; מפלגה[    המערך  

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

      43:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8658: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00195:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    מועצות דתיות; חינוך דתי; יהלום שאול; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;                       חוק יסוד זכויות האדם; לוי יצחק;     הרבנות הראשית לישראל 

;                               פרץ יצחק חיים]; תנועה אידאולוגית[    גוש אמונים  

; בנק המזרחי]; המזרחי[המשמרת הצעירה ; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

;      מחנה הציונות הדתית- ד "מצ; אונא משה]; תנועה פוליטית[התחיה ;     דרעי אריה 

;                                                                     חוק ההסמכה 

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

      43:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8659: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00196:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

רדיו וטלויזיה                                 , קטעי עתונות- תקשורת :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               שאקי אבנר חי; שפירא יוסף; ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      44:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8662: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00197:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 



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

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

                                                 

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

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         חוק יסוד זכויות האדם; רפורמים; גיור; דנינו דוד; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;           ירושלים; פתח תקוה; המר זבולון; חילול שבת; חוק ההסמכה;     יהלום שאול 

;                               ערבים]; מפלגה[הליכוד ;     מפלגת העבודה הישראלית 

;                        תנועת החרות; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

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

      44:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8663: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          מחנה הציונות הדתית- ד "מצ; עמיטל יהודה; חרדים; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;        חוק ההסמכה]; תנועה אידאולוגית[גוש אמונים ; המר זבולון;     ורדיגר אברהם 

;            דרוקמן חיים; אונא משה; פרס שמעון]; מפלגה[הליכוד ]; מפלגה[    המערך  

;          היבנר יהודית; ערבים]; תנועה פוליטית[התחיה ; מעמד האשה;     שרות לאומי 

;                                                                       לוי יצחק 

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

      44:            מספר מיכל015:                   מספר יחידה8664: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

קטעי עתונות                                                - ל "המפד: שם יחידה 

קטעי עתונות                                                - תקשורת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        גיור; המר זבולון]; מפלגה[הליכוד ]; מפלגה[המערך ; ל"מפד;     קטעי עתונות 

;    חוק ההסמכה; הרבנות הראשית לישראל; תקציב; כספים; מועצות דתיות;     חינוך דתי 

;                                    המחתרת היהודית; פורת חנן; דרוזים;     ערבים 

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

                                              211: כ פריטים"סה 



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

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

                                                 

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

                                             27.1: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                              211:   כ מלאי"סה 




