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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    710   מי    

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

      1:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1717: מספר פריט 

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

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

בני עקיבא                                                           :  שם התיק 

                                  30-04-1989-     עד01-08-1985-   תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

)        מספר חוברות".(ידיעון ותיקי בני עקיבא מרכז ארופה-"בתיק גם:       הערות 

)       מספר חוברות".(זרעים בטאון תנועת בני עקיבא בישראל-"בתיק גם 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            מרכז ארופה- ותיקים - בני עקיבא ; ישיבות בני עקיבא בישראל; ל"    מפד 

;                      הנהלה ארצית- בני עקיבא ; בני עקיבא בישראל;     יהלום שאול 

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

      1:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1718: מספר פריט 

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

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

בני עקיבא                                                           :  שם התיק 

                                  31-03-1990-     עד01-07-1989-   תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

)        מספר חוברות".(ידיעון ותיקי בני עקיבא מרכז ארופה-"בתיק גם:       הערות 

)       מספר חוברות".(זרעים בטאון תנועת בני עקיבא בישראל-"בתיק גם 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            מרכז ארופה- ותיקים - בני עקיבא ; ישיבות בני עקיבא בישראל; ל"    מפד 

;                      הנהלה ארצית- בני עקיבא ; בני עקיבא בישראל;     יהלום שאול 

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

      1:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1719: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

הדור הצעיר                                                          :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2024: 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 

                                                 

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

;            התאחדות הסטודנטים בישראל; הדור הצעיר- ל "מפד; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      1:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1720: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

ישראל אחת                                                           :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                          מטה משותף של תנועות הימין[ישראל אחת ;     יהלום שאול 

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

      1:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1726: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

ועדת התיישבות                                                       :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                שפירא יוסף; התיישבות; ל"    מפד 

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

      1:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1729: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

אליצור אורי                                                 / הסברה :  שם התיק 

                                  30-04-1990-     עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

"         תנועה דתית ציונית- נאמני תורה ועבודה - מידעון "בתיק גם :       הערות 

)                                                    מספר חוברות( 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 הסברה- ל "מפד; מחלקת הסברה; אליצור אורי; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      1:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1740: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

אליצור אורי                                                 / הסברה :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1991-           עד01-05-1990-   תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

)      מספר גליונות".(שיחת השבוע הגליון השבועי לכל יהודי"בתיק גם :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 הסברה- ל "מפד; מחלקת הסברה; אליצור אורי; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      1:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1744: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

אליצור אורי                                                 / הסברה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   יהודי אתיופיה; קליטת עליה; הסברה- ל "מפד; מחלקת הסברה; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      2:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1765: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

'                                     ב' מכתבים יוצאים ונכנסים לפי א:  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

.                                        בתיק בעיקר פרסומים שונים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     יהלום שאול 

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

      2:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1768: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

'                                     ב' מכתבים יוצאים ונכנסים לפי א:  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

.                                        בתיק בעיקר פרסומים שונים:       הערות 

.                    בתיק גם הזמנות לארועים שונים עבור שאול יהלום 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     יהלום שאול 

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

      2:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1769: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

'                                     ב' מכתבים יוצאים ונכנסים לפי א:  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

.                                           בתיק גם פרסומים שונים:       הערות 

.                    בתיק גם הזמנות לארועים שונים עבור שאול יהלום 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בישראל;     יהלום שאול 

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

      2:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1774: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

נכנסים                                              / מכתבים יוצאים :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

הזמנות           ,מכתבי תנחומים לשאול יהלום,בתיק גם פרסומים שונים:       הערות 

.                                                   לארועים שונים 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     יהלום שאול 

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

      2:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1775: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

נכנסים                                              / מכתבים יוצאים :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

.                                           בתיק גם פרסומים שונים:       הערות 

.                בתיק גם איחולים לקראת השנה החדשה עבור שאול יהלום 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                             שבות יהודה להכרת היהדות- י "מכון ש;     יהלום שאול 

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

      2:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1779: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

נכנסים                                              / מכתבים יוצאים :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

.                בתיק גם איחולים לקראת השנה החדשה עבור שאול יהלום:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         תנועה ציונית להעמקת אחדות העם- אל עמי ;     יהלום שאול 

;                                        מכון גבוה ללימודי היהדות-     ארץ חמדה  

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

      3:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1789: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

מזכירות                                                             :  שם התיק 

                                  29-02-1988-     עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       הפועל המזרחי בישראל; לוי יצחק; הדור הצעיר- ל "מפד; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                                                     פרוטוקולים 

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

      3:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1790: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

מזכירות                                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד01-02-1988-   תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל; לוי יצחק; יהלום שאול; ל"    מפד 

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



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

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

                                                 

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

      3:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1791: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

לשכה                                                                :  שם התיק 

                                  31-01-1988-     עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               פרוטוקולים; הפועל המזרחי בישראל; לוי יצחק; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      3:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1792: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

לשכה                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              פרוטוקולים; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      3:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1793: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

לשכה                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  פרוטוקולים; שפירא יוסף; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      4:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1795: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

ל                                                         "סיעת המפד:  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             קליטת עליה; יהודי אתיופיה; יהלום שאול; ל בכנסת"סיעת מפד; ל"    מפד 

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

      4:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1796: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

מרכז לציונות דתית                                            - מעלה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      המרכז לציונות דתית- מעלה ;     יהלום שאול 

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

      4:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1797: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

מרכז לציונות דתית                                            - מעלה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      המרכז לציונות דתית- מעלה ;     יהלום שאול 

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

      4:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1798: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

מרכז לציונות דתית                                            - מעלה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      המרכז לציונות דתית- מעלה ;     יהלום שאול 



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

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

                                                 

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

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

      4:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1799: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

מרכז לציונות דתית                                            - מעלה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      המרכז לציונות דתית- מעלה ;     יהלום שאול 

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

      5:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1800: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

צוות משפטנים                                                        :  שם התיק 

                                  1994-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                      1994 , 1987-1991:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               הצעות חוק; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      5:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1801: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

הפרדת הדת והמדינה                                                   :  שם התיק 

                                  30-11-1991-     עד01-11-1991-   תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                          בתיק בעיקר קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                הרבנות הראשית לישראל; ל"    מפד 

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

      5:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1802: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

של המחלקות                                  ' ב' מכתבים יוצאים לפי א:  שם התיק 

                                  31-05-1989-     עד1983-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

ברכות ואיחולים לארועים שונים משאול      ,בתיק בעיקר מכתבי תנחומים:       הערות 

.                                                           יהלום 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      5:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1803: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

של המחלקות                                  ' ב' מכתבים יוצאים לפי א:  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.                          1984-1986,1988,1989.6-1991:תאריכי התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      5:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1804: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

.                                 של המחלקות' ב' מכתבים יוצאים לפי א:  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      6:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1805: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

                                           1992חוזרים מועדת הבחירות :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            בחירות לכנסת; יהלום שאול; ל"    מפד 



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

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

                                                 

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

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

      6:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1806: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

דפי חשבון                                           + מכתבי תנחומים :  שם התיק 

יהלום                                                        - אישי  

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.           דפי חשבון:1991משנת .מכתבי תנחומים:1990משנת . תיק חסוי:       הערות 

.             בתיק מכתבי תנחומים ומברקים לשאול יהלום על פטירת אמו 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     יהלום שאול 

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

      6:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1807: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

שבת בשבתו                                                           :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

".                                שבת בשבתו"בתיק בעיקר עלונים של :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            הפועל המזרחי בישראל;     יהלום שאול 

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

      6:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1808: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

שבת בשבתו                                                           :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

".                                   שבת בשבתו"בתיק רק עלונים של :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

      6:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1809: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

תיק פניות טלפוניות                                                  :  שם התיק 



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

    11- 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  

;                                                          יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      6:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1810: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

הסתייגויות                                         ,מצע- שאול יהלום :  שם התיק 

                                  30-04-1992-     עד01-04-1992-   תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        מצעים; בן נתן רפאל; בחירות לכנסת; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      7:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1811: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

חטיבה דרוזית                                                        :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  דרוזים; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      7:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1812: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

נוער דתי עובד                                                       :  שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         יהלום שאול; ל"מפד;     הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד 



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

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

                                                 

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

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

      7:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1813: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

ח                                                               "קופ:  שם התיק 

                                  1993-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים2הוצאו :       הערות 

                                      1990-1993 , 1988:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      7:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1814: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

אגוד המושבים                                                        :  שם התיק 

                                  1990-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

".                                     מענית"הוצאו חוברת ועתונים :       הערות 

                                      1987-1990 , 1984:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             יהלום שאול; איגוד המושבים;     הפועל המזרחי בישראל 

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

      7:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1815: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

עכו                                                        - סניפים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

".                      עלון התנועה הדתית לאומית"הוצאו חוברות של :       הערות 

                                      1986-1988 , 1984:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        מועצות דתיות; עכו; הפועל המזרחי בישראל; לוי יצחק; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      7:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1816: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

חוגי הצעירים                                               - סניפים :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                          יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      7:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1817: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

נתניה                                                      - סניפים :  שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                      1986-1987 , 1983:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        מועצות דתיות; סניפים- פרוטוקולים - ל "מפד; נתניה; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      7:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1818: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

קרית שמונה                                                 - סניפים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

.                                                   חוברות4הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         קרית שמונה; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                  מועצות דתיות; סניפים- פרוטוקולים - ל "    מפד 

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

      8:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1833: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

גבעתיים                                                    - סניפים :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.                                                   חוברות2הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            גבעתיים; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                                סניפים- פרוטוקולים - ל "    מפד 

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

      8:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1834: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

נתיבות                                                     - סניפים :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

.                                                   חוברות3הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             נתיבות; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                  מועצות דתיות; סניפים- פרוטוקולים - ל "    מפד 

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

      8:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1835: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

נתיבות                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             נתיבות; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                                סניפים- פרוטוקולים - ל "    מפד 

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

      8:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1848: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

ראשון לציון                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים2הוצאו :       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          מועצות דתיות; ראשון לציון; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      8:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1849: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

צפת                                                                 :  שם התיק 

                                  1995-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים2הוצאו :       הערות 

                                      1995 , 1987-1991:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  מועצות דתיות; צפת; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                  הנהלה ארצית- בני עקיבא ;     בני עקיבא בישראל 

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

      8:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1851: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

טבריה                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; טבריה; סניפים- פרוטוקולים - ל "מפד; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                                                   מועצות דתיות 

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

      8:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1853: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

חיפה                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 מועצות דתיות; חיפה; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 



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

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

                                                 

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

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

      8:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1855: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

גבעתיים                                                             :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

".                                   חודש בחודשו"הוצאו חוברות של :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        סניפים- פרוטוקולים - ל "מפד; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                           מועצות דתיות; גבעתיים; המרכז לציונות דתית-     מעלה  

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

      8:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1857: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

דימונה                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                                 הוצאה חוברת אחת:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       מועצות דתיות; דימונה; סניפים- פרוטוקולים - ל "מפד; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      9:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1858: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

קרית שמונה                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                                 הוצאה חוברת אחת:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 הפועל המזרחי בישראל; הדור הצעיר- ל "מפד; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                      מועצות דתיות; קרית שמונה; סניפים- פרוטוקולים - ל "    מפד 

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

      9:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1859: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

קרית גת                                                             :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1991-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                      1987-1991 , 1983:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   תנועת מסורת ישראל- י "תמ; סניפים- פרוטוקולים - ל "מפד; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                                      מועצות דתיות;     קרית גת 

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

      9:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1860: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

נתניה                                                               :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  הוצא פרסום אחד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; נתניה; סניפים- פרוטוקולים - ל "מפד; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                    קליטת עליה; יהודי אתיופיה;     מועצות דתיות 

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

      9:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1861: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

קרית אתא                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                               יש בתיק אבקה לבנה:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     מועצות דתיות; קרית אתא; סניפים- פרוטוקולים - ל "מפד; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      9:             מספר מיכל017:                   מספר יחידה1862: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

עכו                                                                 :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  הוצא פרסום אחד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   עכו; סניפים- פרוטוקולים - ל "מפד; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      10:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1863: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

מרכז לציונות דתית                                            ] מעלה:  [שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.                                               הוצאו שני פרסומים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               המרכז לציונות דתית- מעלה ; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      10:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1867: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

קשרי חוץ                                                            :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים7הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        ועדה לקשרי חוץ- ל "מפד; מחלקת ההסברה- משרד החוץ ; יהלום שאול; ל"    מפד 

 ;                                                   NATIONAL RELIGIOUS PARTY    

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

      10:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1868: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

כללי                                                / מעקב קשרי חוץ :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;        NATIONAL RELIGIOUS PARTY; ועדה לקשרי חוץ- ל "מפד; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      10:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1869: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

קשרי חוץ כללי                                                       :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים5הוצאו :       הערות 

                                      1989-1991 , 1987:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                NATIONAL RELIGIOUS PARTY; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      10:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1870: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

גילעד                                                               :  שם התיק 

                                  1994-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      מ"גימלאות לעובדים דתיים בע- גילעד ; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      11:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1871: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

הודעות לעתונות                                                      :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                          יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      11:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1872: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

                                                    92.9קטעי עתונות :  שם התיק 

                                  30-09-1992-     עד01-09-1992-   תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                                             בתיק רק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 אלוני שולמית; רמת הגולן; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      11:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1873: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

מחלקת ארגון                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           הפועל המזרחי בישראל; לוי יצחק; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      11:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1874: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

המחלקה לערבית                                                       :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים3הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         החטיבה הערבית- ל "מפד; לוי יצחק; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      11:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1875: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

המחלקה לערבית                                                       :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים2הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                                   החטיבה הערבית- ל "מפד; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      12:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1876: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

תיק הסברת בחירות                                                    :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  הוצא פרסום אחד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                הסברה- ל "מפד; מחלקת הסברה; בחירות לכנסת; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      12:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1877: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

תיק הסברת בחירות                                                    :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                הסברה- ל "מפד; מחלקת הסברה; בחירות לכנסת; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      12:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1878: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

תיק ארגון בחירות                                                    :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  הוצא פרסום אחד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            בחירות לכנסת; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      12:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1879: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

יחידת בחירות                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    מחלקת הסברה; הסברה- ל "מפד; פרוטוקולים; בחירות לכנסת; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      12:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1880: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

                                                 88בחירות - תקציבים :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   מחלקת הסברה; תקציב; בחירות לכנסת; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                                              הסברה- ל "    מפד 

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

      13:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1881: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

יום הציונות הדתית                                                   :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;       הנהלה ארצית- בני עקיבא ; בני עקיבא בישראל; המרכז לציונות דתית-     מעלה  

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

      13:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1882: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

יום הציונות הדתית                                                   :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

.                               בתיק גם קטעי עתונות רדיו וטלויזיה:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                   בני עקיבא בישראל; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                                    הנהלה ארצית-     בני עקיבא  

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

      13:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1883: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

)                                             מעלה- אתגר (מטה קליטה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   קליטת עליה; המרכז לציונות דתית- מעלה ; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                                             יהודי ברית המועצות 

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

      13:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1884: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

יחסי ציבור                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          יהודי אתיופיה; הסתדרות הנוער הדתי העובד והלומד; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                                           עליה;     קליטת עליה 

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

      13:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1885: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

תיק קבע                                                             :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                           1994 , 1989:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               הצעות חוק; יהלום שאול; ל"    מפד 

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



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

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

                                                 

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

      13:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1886: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

קטעים באנגלית                                                       :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                               בתיק רק קטעי עתונות רדיו וטלויזיה:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            NATIONAL RELIGIOUS PARTY; ל"    מפד 

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

      13:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1887: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

מטה בחירות                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         הסברה- ל "מפד; מחלקת הסברה; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                                                   בחירות לכנסת 

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

      14:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1888: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

                                                      2000-פרוייקט ה:  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

בתיק בעיקר רשימות של אנשים החברים בארגונים השייכים לציונות       :       הערות 

.                                      1988,1990:תאריך התיק.הדתית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                                  המרכז לציונות דתית-     מעלה  

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

      14:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1889: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

                                                      2000-פרוייקט ה:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

בתיק בעיקר רשימות של אנשים החברים בארגונים השייכים               :       הערות 

.                                                   לציונות הדתית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                          יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      14:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1890: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

המחלקה הערבית                                                       :  שם התיק 

                                  1994-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים3הוצאו :       הערות 

                                 1991-1994 , 1987-1988:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              החטיבה הערבית- ל "מפד; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                                                   בחירות לכנסת 

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

      14:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1891: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

ערעורים                                                             :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             ועדת בחירות מקומית בסניפים- ל "מפד; הפועל המזרחי בישראל; ל"    מפד 

;                                                סניפים- פרוטוקולים - ל "    מפד 

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

      14:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1892: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

המלצות הועדה                                                        :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  הוצא פרסום אחד:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 הפועל המזרחי בישראל; ל"    מפד 

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

      14:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1893: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

ועדה מדינית                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים2הוצאו :       הערות 

                                      1992 , 1987-1988:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                          יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      15:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1894: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

משרד הדתות                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים3הוצאו :       הערות 

                                      1986-1990 , 1979:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"מפד; המר זבולון;     משרד הדתות 

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

      15:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1895: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

מכתבים נכנסים ויוצאים                                               :  שם התיק 

'                                                           ב' לפי א 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

.                                                 פרסומים11הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                              צוותי מדע ותורה- מכון צמת ; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      15:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1896: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

מכתבים נכנסים ויוצאים                                               :  שם התיק 

'                                                           ב' לפי א 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים6הוצאו :       הערות 

                               1992-1993 , 1991 , 1990:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                          יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      15:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1897: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

'                                           ב' סניפים לפי א" - מעלה:  "שם התיק 

                                  1991-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים5הוצאו :       הערות 

.                            1983,1984,1987,1989-1991:תאריכי התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   צוותי מדע ותורה- מכון צמת ; יהלום שאול; תקציב; המרכז לציונות דתית-     מעלה  

;                                      נתניה; יהודי ברית המועצות;     קליטת עליה 

;                  שדרות; קרית שמונה]; אגודה להפצת היהדות- [    הליכות עם ישראל  

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

      15:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1898: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

'                                           ב' סניפים לפי א" - מעלה:  "שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  הוצא פרסום אחד:       הערות 

                                                                                   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 

                                                 

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

;      אוניברסיטת בר אילן; פרוטוקולים; יהלום שאול; המרכז לציונות דתית-     מעלה  

;                                     ירוחם- מדרשת ביחד ; הדור הצעיר- ל "    מפד 

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

      16:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1899: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

'                                           ב' סניפים לפי א" - מעלה:  "שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     מכון גבוה ללימודי היהדות- ארץ חמדה ; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                 המרכז לציונות דתית- מעלה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                     תנועה ציונית להעמקת אחדות העם-     אל עמי  

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

      17:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה1924: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

ספרים חדשים                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

 פרסומים                                                  2הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                      ספרי קודש;     יהלום שאול 

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

      16:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2045: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

'                                           ב' סניפים לפי א" - מעלה:  "שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  הוצא פרסום אחד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     תקציב; שדרות; נתניה; קליטת עליה; יהלום שאול; המרכז לציונות דתית-     מעלה  

];                                   בתי ספר תיכוניים דתיים[    פרוייקט המקיפים  



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

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

                                                 

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

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

      16:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2046: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

'                                            ב' סניפים לפי א" -מעלה:  "שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים2הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              אשקלון; יהלום שאול; המרכז לציונות דתית-     מעלה  

;             תקציב; בית שמש; אור יהודה; מכון גבוה ללימודי היהדות-     ארץ חמדה  

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

      16:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2048: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

מוניציפלי                                                           :  שם התיק 

                                  1988-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                      1987-1988 , 1983:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        בחירות לרשויות המקומיות; שאלונים; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      16:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2050: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

מוניציפלי                                                           :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 בחירות לרשויות המקומיות; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      16:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2051: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 



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

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

                                                 

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

משרד החינוך והתרבות                                   - מרכז ההסברה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

 פרסומים                                                  7הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               פרסומים;     משרד החינוך והתרבות 

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

      16:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2052: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

משרד החינוך והתרבות                                                 :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

 פרסומים                                                  2הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            יהלום שאול;     משרד החינוך והתרבות 

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

      17:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2053: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

ספרים חדשים                                                         :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                      ספרי קודש;     יהלום שאול 

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

      17:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2054: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

משרד החינוך                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

 פרסומים                                                  4הוצאו :       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          קליטת עליה; יהודי אתיופיה; משרד החינוך והתרבות; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      17:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2055: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

ל                                                         "סיעת המפד:  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  הוצא פרסום אחד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    ל בכנסת"סיעת מפד; ל"    מפד 

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

      17:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2056: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

האגודה להתנדבות בעם                                                 :  שם התיק 

                                  1992-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

 פרסומים                                                  3הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              שרות לאומי; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      18:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2057: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

אמונה                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים3הוצאו :       הערות 

.                                             בתיק גם קטעי עתונות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;             קליטת עליה; יהלום שאול; ל"מפד; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                          יהודי אתיופיה;     יהודי ברית המועצות 

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

      18:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2058: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

אמונה                                                               :  שם התיק 

                                  1993-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                              1983-1985,1989,1991-1993:תאריך התיק:       הערות 

 פרסומים                                                  3הוצאו  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         יהלום שאול; ל"מפד; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

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

      18:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2059: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

בני עקיבא                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

 פרסומים                                                  9הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               בני עקיבא בישראל; ל"מפד; יהלום שאול;     ישיבות בני עקיבא בישראל 

;                                                    הנהלה ארצית-     בני עקיבא  

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

      18:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2060: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

בני עקיבא                                                           :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

 פרסומים                                                  5הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;     יהלום שאול; ל"מפד; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     ישיבות בני עקיבא בישראל 

;                                  הנהלה ארצית- בני עקיבא ;     בני עקיבא בישראל 

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

      18:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2064: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

הבית בהר הצופים                                                     :  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                    1992 , 1990 , 1988:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                          יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      18:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2065: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

האגודה להתנדבות בעם                                                 :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

 פרסומים                                                  4הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              שרות לאומי; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      19:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2068: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

יחודיים                                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           קטעי עתונות; כספים יחודיים; הקצבות; תקציב; ל"    מפד 

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

      19:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2069: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

יחודיים                                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                            רדיו וטלויזיה,בתיק בעיקר קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           קטעי עתונות; כספים יחודיים; הקצבות; תקציב; ל"    מפד 

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

      19:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2079: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

יחודיים                                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                               רדיו וטלויזיה,בתיק רק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           קטעי עתונות; כספים יחודיים; הקצבות; תקציב; ל"    מפד 

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

      19:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2080: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

יחודיים                                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                          רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק רק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           קטעי עתונות; כספים יחודיים; הקצבות; תקציב; ל"    מפד 

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

      19:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2087: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

כספים יחודיים                                                       :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                            רדיו וטלויזיה,בתיק בעיקר קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           קטעי עתונות; כספים יחודיים; הקצבות; תקציב; ל"    מפד 

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

      20:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2090: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

יחודיים                                                             :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           קטעי עתונות; כספים יחודיים; הקצבות; תקציב; ל"    מפד 

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

      20:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2091: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

יחודיים                                                             :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           קטעי עתונות; כספים יחודיים; הקצבות; תקציב; ל"    מפד 

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

      20:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2094: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

המרכז לחינוך דתי                                    - כספים יחודיים :  שם התיק 

                                  1991-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים2הוצאו :       הערות 

                                 1986-1991 , 1983-1984:תאריך התיק 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         כספים יחודיים; הקצבות; המרכז לחינוך הדתי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      20:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2096: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

כספים יחודיים                                                       :  שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים3הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   הקצבות; כספים יחודיים; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      20:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2098: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

כספים יחודיים                                                       :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  הוצא פרסום אחד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   הקצבות; כספים יחודיים; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      21:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2100: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

ל                                                   "הדור הצעיר במפד:  שם התיק 

                                  1991-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים4הוצאו :       הערות 

                               1987-1991 , 1975 , 1973:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                      הדור הצעיר- ל "מפד; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      21:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2101: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

                                                  1990- ועדת סנפירי :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               הקצבות; כספים יחודיים; ל"    מפד 

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

      21:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2102: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

ועדת רצון טוב                                                       :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים3הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          חוקת הבחירות; הפועל המזרחי בישראל; פרוטוקולים; בן נתן רפאל; ל"    מפד 

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

      21:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2103: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

מערת המכפלה                                                         :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    מערת המכפלה;     יהלום שאול 

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

      21:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2104: מספר פריט 

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

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

)                                                         דתות(שאקי :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  הוצא פרסום אחד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ראש העין; גני תקוה; דימונה; מועצות דתיות; משרד הדתות;     שאקי אבנר חי 

;                      אפליה על רקע עדתי- ל "מפד; יהלום שאול; ל"מפד;     קרית גת 

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

      21:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2105: מספר פריט 

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

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

)                                                         דתות(שאקי :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים3הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      ראשון לציון; גני תקוה; דימונה; מועצות דתיות; משרד הדתות;     שאקי אבנר חי 

;                                        אפליה על רקע עדתי- ל "מפד;     קרית אתא 

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

      22:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2113: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

משרד החינוך והתרבות                                                 :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים4הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             קליטת עליה; יהלום שאול; ל"מפד; המר זבולון;     משרד החינוך והתרבות 

;                                          יהודי אתיופיה;     יהודי ברית המועצות 

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

      22:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2114: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

מכתבים נכנסים                                                       :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                 ל"ש חדוה אייבשיץ ז"מכון ללימודי השואה ע; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                     שפירא יוסף; צוותי מדע ותורה-     מכון צמת  

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

      22:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2115: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

מכתבים נכנסים                                                       :  שם התיק 

                                  1991-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                      1988-1991 , 1984:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  תנועה ציונית להעמקת אחדות העם- אל עמי ; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                        חבר הרבנים בישראל;     מכון התורה והארץ 

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

      22:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2117: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

משרד החינוך                              - חוברות פרסום מרכז ההסברה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                                 פרסומים23הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              יהודי אתיופיה; קליטת עליה; עליה; פרסומים;     משרד החינוך והתרבות 

;                                                             יהודי ברית המועצות 

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

      22:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2125: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

                                       1988 - 12פרסום בחירות לכנסת ה:  שם התיק 

                                  1993-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                   1983,1986-1988,1993:תאריך התיק:       הערות 

.                                                 פרסומים13הוצאו  

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                               בחירות לכנסת; מחלקת הסברה; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      22:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2127: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

שבתות עיון                                      ,רב שיח- סמינריונים :  שם התיק 

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  הוצא פרסום אחד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         סמינריונים; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      23:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2129: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

מבקר התנועה                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  הוצא פרסום אחד:       הערות 

                                    1987-1991 , 1985:תאריך הפרסום 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         ל"מבקר תנועת המפד; ברנשטיין צבי; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      23:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2131: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

ביקור דרום אפריקה                                                   :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים3הוצאו :       הערות 

                                 1989-1991 , 1986-1987:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   דרום אפריקה; NATIONAL RELIGIOUS PARTY; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      23:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2133: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

')      א    ( 2:              מספר כרכים00112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

הסברת בחירות                                                        :  שם התיק 

                                  30-09-1988-     עד01-06-1988-   תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים2הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   הפועל המזרחי בישראל; מצעים; בחירות לכנסת; יהלום שאול; מחלקת הסברה; ל"    מפד 

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

      23:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2135: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

הסברת בחירות                                                        :  שם התיק 

                                  28-02-1989-     עד01-10-1988-   תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים2הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               בחירות לכנסת; יהלום שאול; מחלקת הסברה; ל"    מפד 

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

      23:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2136: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

שבת בשבתו                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים2הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                       פרסום[שבת בשבתו ; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      23:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2137: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

משרד הדתות                                                          :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  פרסומים3הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                הקצבות; דימונה; מועצות דתיות; משרד הדתות; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      23:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2138: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

אור יהודה                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"מפד; אור יהודה;     מועצות דתיות 

;                                                  המרכז לציונות דתית-     מעלה  

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

      24:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2143: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

אור עקיבא                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                                   תמונות6הוצאו :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            מועצות דתיות; אור עקיבא; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      24:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2145: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

אשדוד                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                מועצות דתיות; אשדוד; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      24:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2148: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

אשקלון                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                      1989-1991 , 1987:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               מועצות דתיות; אשקלון; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      24:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2150: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

חצור הגלילית                                                        :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         מועצות דתיות; חצור הגלילית; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                   איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; סניפים- פרוטוקולים - ל "    מפד 

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

      24:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2153: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

יהוד                                                                :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  יהוד; סניפים- פרוטוקולים - ל "מפד; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                       תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש;     מועצות דתיות 

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

      24:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2155: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

יהוד                                                                :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  הוצא פרסום אחד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 מועצות דתיות; יהוד; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                     תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

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

      25:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2157: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

נתניה                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                מועצות דתיות; נתניה; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                                סניפים- פרוטוקולים - ל "    מפד 

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

      25:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2158: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

עכו                                                                 :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   סניפים- פרוטוקולים - ל "מפד; עכו; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      25:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2159: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

קרית אתא                                                            :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;             מועצות דתיות; קרית אתא; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                                סניפים- פרוטוקולים - ל "    מפד 

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

      25:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2160: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

ראש העין                                                            :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        סניפים- פרוטוקולים - ל "מפד; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                                                       ראש העין 

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

      25:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2162: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

רחובות                                                              :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  הוצא פרסום אחד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        סניפים- פרוטוקולים - ל "מפד; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                                       מועצות דתיות;     רחובות 

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

      25:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2165: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

רחובות                                                              :  שם התיק 

                                  1994-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  הוצא פרסום אחד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               מועצות דתיות; רחובות; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

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



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

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

                                                 

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

      26:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2168: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

שדרות                                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                              1972,1978,1979,1986-1991:תאריך התיק:       הערות 

.                                                  פרסומים2הוצאו  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                מועצות דתיות; שדרות; הפועל המזרחי בישראל; יהלום שאול; ל"    מפד 

;                                                סניפים- פרוטוקולים - ל "    מפד 

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

      26:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2170: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

תל אביב                                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  הוצא פרסום אחד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 תל אביב; יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      26:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2172: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                                       קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; אלוני שולמית; קואליציה; ל"    מפד 

;                                              ל בכנסת"סיעת מפד;     קטעי עתונות 

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

      26:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2173: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                                       קטעי עתונות:  [שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; אלוני שולמית; קואליציה; ל"    מפד 

;                                  ל בכנסת"סיעת מפד; קטעי עתונות;     יהלום שאול 

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

      26:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2174: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                                       קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; קואליציה; אלוני שולמית; ל"    מפד 

;                                              ל בכנסת"סיעת מפד;     קטעי עתונות 

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

      26:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2175: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  31-12-1991-     עד01-12-1991-   תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      ל בכנסת"סיעת מפד; קטעי עתונות; קואליציה; תקציב; ל"    מפד 

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

      26:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2177: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  31-01-1992-     עד01-01-1992-   תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                      ל בכנסת"סיעת מפד; קטעי עתונות; קואליציה; תקציב; ל"    מפד 

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

      27:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2179: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             ל בכנסת"סיעת מפד; קטעי עתונות; קואליציה; ל"    מפד 

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

      27:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2181: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  31-01-1994-     עד01-01-1994-   תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                         קטעי עתונות; ל"    מפד 

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

      27:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2182: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  30-04-1994-     עד01-02-1994-   תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                         קטעי עתונות; ל"    מפד 

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

      27:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2184: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 



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

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

                                                 

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

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  31-05-1994-     עד01-05-1994-   תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    קטעי עתונות; ל"מפד; יריחו; התנחלות;     הפועל המזרחי בישראל 

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

      27:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2185: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  31-07-1994-     עד01-06-1994-   תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       קטעי עתונות; קרית ארבע; התנחלות- שומרון ועזה ,     יהודה 

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

      27:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2187: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  31-08-1994-     עד01-08-1994-   תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 רחובות; ל"מפד;     מערת המכפלה 

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

      27:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2188: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  30-09-1994-     עד01-09-1994-   תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                              קטעי עתונות; מועצות דתיות; ל"מפד;     מערת המכפלה 

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

      27:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2210: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  30-09-1994-     עד01-09-1994-   תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  ל בכנסת"סיעת מפד; קטעי עתונות; קרית ארבע; קואליציה; ל"    מפד 

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

      27:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2211: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  30-09-1994-     עד01-09-1994-   תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              קטעי עתונות; התנחלות- שומרון ועזה , יהודה; מערת המכפלה; ל"    מפד 

;                                                           ל בכנסת"    סיעת מפד 

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

      28:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2213: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  31-10-1994-     עד01-10-1994-   תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        קואליציה; יהודי ברית המועצות; ל"    מפד 

;           קטעי עתונות; מערת המכפלה; תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

;                                                           ל בכנסת"    סיעת מפד 



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

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

                                                 

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

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

      28:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2214: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  31-10-1994-     עד01-10-1994-   תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       ל בכנסת"סיעת מפד; קטעי עתונות; ל"    מפד 

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

      28:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2215: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  31-10-1994-     עד01-10-1994-   תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  ל בכנסת"סיעת מפד; קטעי עתונות; גורן שלמה; קואליציה; ל"    מפד 

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

      28:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2216: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  30-11-1994-     עד01-11-1994-   תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;                                                           ל בכנסת"    סיעת מפד 

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

      28:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2217: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  30-11-1994-     עד01-11-1994-   תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; קואליציה; ל בכנסת"סיעת מפד; ל"    מפד 

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

      29:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2224: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  30-11-1994-     עד01-11-1994-   תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קטעי עתונות; ל בכנסת"סיעת מפד; קואליציה; ל"    מפד 

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

      29:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2227: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  31-12-1994-     עד01-12-1994-   תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              קטעי עתונות; התנחלות; ל בכנסת"סיעת מפד; ל"    מפד 

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

      29:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2228: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  31-12-1994-     עד01-12-1994-   תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;            תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; ל בכנסת"סיעת מפד; ל"    מפד 

;                                                                    קטעי עתונות 

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

      29:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2230: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00150:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  31-12-1994-     עד01-12-1994-   תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      ל בכנסת"סיעת מפד; מועצות דתיות; ל"    מפד 

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

      29:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2232: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  31-12-1994-     עד01-12-1994-   תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 קטעי עתונות; ל בכנסת"סיעת מפד; ל"מפד;     גיור 

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

      30:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2233: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  31-12-1994-     עד01-12-1994-   תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           קטעי עתונות; מועצות דתיות; ל"    מפד 

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

      30:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2235: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00153:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  31-01-1995-     עד01-01-1995-   תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         קטעי עתונות; התנחלות- שומרון ועזה , יהודה; ל"מפד; ל בכנסת"    סיעת מפד 

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

      30:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2237: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00154:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  31-01-1995-     עד01-01-1995-   תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           ל בכנסת"סיעת מפד; חוק השבות; התנחלות- שומרון ועזה , יהודה; ל"    מפד 

;                                                                    קטעי עתונות 

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

      30:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2238: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  31-01-1995-     עד01-01-1995-   תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       קטעי עתונות; ל בכנסת"סיעת מפד; ל"    מפד 

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

      30:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2240: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  31-01-1995-     עד01-01-1995-   תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; קואליציה; ל בכנסת"סיעת מפד; ל"    מפד 

;                                                                    קטעי עתונות 

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

      31:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2242: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00157:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         רדיו וטלויזיה,קטעי עתונות:  [שם התיק 

                                  28-02-1995-     עד01-02-1995-   תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

.                             רדיו וטלויזיה בלבד,בתיק קטעי עתונות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       קטעי עתונות; ל בכנסת"סיעת מפד; ל"    מפד 

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

      31:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2244: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

'                    ורג'ל כלפי יוזמתו של המזכיר המדיני ג"עמדת המפד:  [שם התיק 

]                                                               שולץ 

                                  15-03-1988-     עד15-03-1988-   תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

 ;                                                   NATIONAL RELIGIOUS PARTY    

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

      31:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2246: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                         המרכז לציונות דתית- מעלה :  [שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  המרכז לציונות דתית-     מעלה  



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

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

                                                 

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

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

      31:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2247: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00160:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

חוק                   ,שמיטה,מנהל חרדי,בחירות מוניציפליות חרדים,דתות:  שם התיק 

.                  חנוך,1992חוק זכויות האדם ,השופטת רות קדמן,הצנזורה 

.                                               ל ריקים"התיקים הנ:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

      31:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2248: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                                     טפסים- ל "מפד:  [שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                      ל"    מפד 

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

      31:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2249: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                               כשרות- רבנות ראשית :  [שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                כשרות;     הרבנות הראשית לישראל 

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

      31:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2250: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00163:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

]                                              ל"המפד- קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                                          יהלום שאול; ל"    מפד 

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

      31:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2251: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00164:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

ל                                                  "רשומות חוזר למנכ:  שם התיק 

חוזר המנהל הכללי                                       - משרד הפנים  

                                  1992-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.               ל"חוזר המנכ,קובץ התקנות,פרסומים של ילקוט הפרסומים:       הערות 

                                  1986-1992 , 1982:תאריך הפרסומים 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     משרד הפנים;     משרד הדתות 

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

      32:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2268: מספר פריט 

        )      3:              מספר כרכים00000:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

 ונרשמו בריכוז                          29-112פרסומים שהוצאו מתיקים :  שם התיק 

                                       131-134' הפרסומים שבארכיון עמ 

                                  1993-           עד1973-         תאריך התיק מ 

.                       נספח פרסומים ולכן פתוח לעיון- ל "המיכל הנ:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    מחלקת הדרכה- בני עקיבא ; בני עקיבא בישראל; הפועל המזרחי בישראל;     פרסומים 

;           הדור הצעיר- ל "מפד; ל"מפד; ל בכנסת"סיעת מפד; בחירות לכנסת;     מצעים 

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

      33:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2270: מספר פריט 

        )      3:              מספר כרכים00000:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

.                           ל"פרסומים שהוצאו מתיקים ונמצאים במיכל הנ:  שם התיק 

                                  1994-           עד1987-         תאריך התיק מ 

.                       נספח פרסומים ולכן פתוח לעיון- ל "המיכל הנ:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       אופקים; אור יהודה; ל"מפד; החטיבה הערבית- ל "מפד; שרות לאומי;     פרסומים 

;   רחובות; ראשון לציון; קרית שמונה; קרית אונו; נתניה; חיפה; דימונה;     גבעתיים 

;                       בני עקיבא בישראל; המרכז לציונות דתית- מעלה ;     תל אביב 

;                                משרד הדתות; מרכז ארופה- ותיקים -     בני עקיבא  



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

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

                                                 

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

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

      34:            מספר מיכל017:                   מספר יחידה2272: מספר פריט 

        )      3:              מספר כרכים00000:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                                 "מפד- ל מדיני "מזכ: שם יחידה 

.                           ל"פרסומים שהוצאו מתיקים ונמצאים במיכל הנ:  שם התיק 

                                  1994-           עד1987-         תאריך התיק מ 

.                       נספח פרסומים ולכן פתוח לעיון- ל "המיכל הנ:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הפועל המזרחי בישראל; ל"מפד; המרכז לציונות דתית- מעלה ;     פרסומים 

;                  קליטת עליה; עליה; יהודי אתיופיה;     המרכז לחינוך הדתי בישראל 

;                   מכון גבוה ללימודי היהדות- ארץ חמדה ;     משרד החינוך והתרבות 

;                  תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "ש; ד בישראל"    צעירי חב 

];                                                          פרסום[    שבת בשבתו  

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

                                              191: כ פריטים"סה 

                                             15.1: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                              191:   כ מלאי"סה 




