"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 1 -

-------------------------------------------------------------------------------*
;810
מי
-------------------------------------------------------------------------------1
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2274 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00001 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :הודעות לעתונות
01-01-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-09-1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; הרבנות הראשית לישראל; כשרות;
ארגון המורים הדתיים בישראל; יריחו; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; צה"ל;
אל על  -נתיבי אוויר לישראל; חילול שבת; הצעות חוק; אוניברסיטת בר אילן;
רמת הגולן; חוק ריבונות ישראל בגולן; פרס ישראל; ליבוביץ ישעיהו;
אלוני שולמית; הודעות לעתונות;
-------------------------------------------------------------------------------1
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2275 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00001 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :הודעות לעתונות
1-10-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-12-1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; הצעות חוק; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; צה"ל;
ארגון המורים הדתיים בישראל; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
חוק ריבונות ישראל בגולן; רמת הגולן; ילדים  -התעללות; חילול שבת; משרד החוץ;
מיפקד; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; בחירות לרשויות המקומיות;
שנת שמיטה; הודעות לעתונות;
-------------------------------------------------------------------------------1
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2276 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00002 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :הודעות לעתונות
1994

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1994

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; הצעות חוק; צה"ל; מעלות; ישיבות הסדר;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 2 -

-------------------------------------------------------------------------------אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; חברון; כשרות; הרבנות הראשית לישראל; יריחו;
רמת הגולן; אלוני שולמית; ירושלים; חילול שבת; הודעות לעתונות;
-------------------------------------------------------------------------------1
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2278 :
) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00003 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-01-1990
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-01-1990

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; כספים יחודיים;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; שאקי אבנר חי;
מפד"ל  -אפליה על רקע עדתי; קליטת עליה; עליה; יהודי ברית המועצות;
קטעי עתונות; בנק המזרחי; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
-------------------------------------------------------------------------------1
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2280 :
) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00003 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-02-1990
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

28-02-1990

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; כספים יחודיים;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; שאקי אבנר חי;
מפד"ל  -אפליה על רקע עדתי; ערבים; יהודי ברית המועצות; קליטת עליה;
מועצות דתיות; קרית אתא; שדרות; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------2
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2284 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00003 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-03-1990
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-03-1990

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; קטעי עתונות;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 3 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2285 :
) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00004 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-06-1990
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-06-1990

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קואליציה;
קליטת עליה; יהודי ברית המועצות; קטעי עתונות; בנק המזרחי;
אמונה  -תנועת האשה הדתית לאומית; מעלה  -המרכז לציונות דתית; גיור;
שאקי אבנר חי; המר זבולון;
-------------------------------------------------------------------------------2
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2287 :
) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00004 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-07-1990
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1990

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; שאקי אבנר חי; מעלה  -המרכז לציונות דתית;
קליטת עליה; יהודי ברית המועצות; גיור; כספים יחודיים; הקבוץ הדתי;
קטעי עתונות; בנק המזרחי; המר זבולון; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות;
אמונה  -לשכות לטיפול משפחתי;
-------------------------------------------------------------------------------2
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2291 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00004 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-08-1990
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-09-1990

1

מפד"ל; המר זבולון; ירושלים; סיעת מפד"ל בכנסת; יהודי ברית המועצות; עליה;
קליטת עליה; שאקי אבנר חי; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
קטעי עתונות; בנק המזרחי; אמונה  -תנועת האשה הדתית לאומית; היבנר יהודית;
חוק השבות;
--------------------------------------------------------------------------------

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 4 -

-------------------------------------------------------------------------------3
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2292 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00005 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-09-1990
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-11-1990

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; קליטת עליה; יהודי ברית המועצות;
שאקי אבנר חי; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קטעי עתונות;
בנק המזרחי; לוינגר משה; ערבים;
-------------------------------------------------------------------------------3
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2296 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00005 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-11-1990
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-12-1990

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; שאקי אבנר חי; קואליציה; כהנא מאיר; הר הבית;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------3
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2297 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00006 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-11-1990
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-12-1990

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; בנקים; כפייה דתית; צה"ל;
-------------------------------------------------------------------------------3
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2298 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00007 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-01-1991
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :

עד-

28-02-1991

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 5 -

-------------------------------------------------------------------------------זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ישיבות בעולם החרדי;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קטעי עתונות; בנק המזרחי;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; צה"ל; ירושלים; חילול שבת;
-------------------------------------------------------------------------------3
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2301 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00007 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-03-1991
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-03-1991

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קליטת עליה; יהודי ברית המועצות; כספים יחודיים;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; ערבים; רכסים; ירושלים; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------4
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2305 :
) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00008 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-12-1991
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-01-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; כספים יחודיים; בחירות לכנסת;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; דיור  -עמותות; הקבוץ הדתי;
התחיה ]תנועה פוליטית[; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------4
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2307 :
) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00008 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-01-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1

31-01-1992

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 6 -

-------------------------------------------------------------------------------מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; קטעי עתונות;
בנק המזרחי; ילדים  -התעללות; דיור  -עמותות; חוק ביטוח בריאות ממלכתי;
התחיה ]תנועה פוליטית[; ערבים;
-------------------------------------------------------------------------------4
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2309 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00008 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-01-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

29-02-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
חוק ריבונות ישראל בגולן; רמת הגולן; הקבוץ הדתי;
גוש אמונים ]תנועה אידאולוגית[; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------4
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2311 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00009 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-02-1991
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-05-1991

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; יהודי אתיופיה; עליה; קליטת עליה;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; חילול שבת; כספים יחודיים;
הרבנות הראשית לישראל; ירושלים; הצפה  -עתון יומי; כשרות; תקציב; טבריה;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------4
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2314 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00009 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
31-05-1991
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :
הוצאו מהתיק קטעי עתונות שמצבם פגום.
הערות:
עד-

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

31-05-1991

1

יהודי אתיופיה; עליה; קטעי עתונות;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 7 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2315 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00010 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-03-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-03-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; מפד"ל  -בחירות פנימיות;
-------------------------------------------------------------------------------5
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2316 :
) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00011 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :לקט קטעי עתונות
01-03-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-03-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; גיור; קטעי עתונות; בורג יוסף; המר זבולון; הר הבית;
זוהר אורי; בחירות לכנסת;
-------------------------------------------------------------------------------5
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2317 :
) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00011 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :לקט קטעי עתונות
01-04-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-04-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
קטעי עתונות; בנק המזרחי; ינון מיכה; הרבנות הראשית לישראל;
מפד"ל  -הדור הצעיר; אמונה  -תנועת האשה הדתית לאומית; בחירות לכנסת;
בא גד יוסף; התחיה ]תנועה פוליטית[; קליטת עליה; שרות לאומי; ערבים;
-------------------------------------------------------------------------------5
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2318 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00011 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :לקט קטעי עתונות

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 8 -

-------------------------------------------------------------------------------31-05-1992
 01-04-1992עד-
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קטעי עתונות; אמונה  -תנועת האשה הדתית לאומית;
פתח תקוה; מעלות; ירושלים; נתניה; ינון מיכה; ערבים; לוינגר משה;
בית הדין הרבני;
-------------------------------------------------------------------------------5
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2339 :
) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00012 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-04-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-05-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
בחירות לכנסת; ערבים; לוינגר משה; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; כשרות;
בן מאיר יהודה; כך ]תנועה פוליטית[; כהנא חי ]תנועה פוליטית[; הר הבית;
יהודי אתיופיה; עליה; קטעי עתונות; כהנא בנימין זאב;
-------------------------------------------------------------------------------6
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2340 :
) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00012 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-05-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-05-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; גיור; יהודי ברית המועצות; קליטת עליה;
בחירות לכנסת; התחיה ]תנועה פוליטית[; בא גד יוסף;
מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית; לוינגר משה; פליקס מנחם;
גוש אמונים ]תנועה אידאולוגית[; המר זבולון; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------6
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2341 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00012 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-05-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :

עד-

30-06-1992

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 9 -

-------------------------------------------------------------------------------זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; בחירות לכנסת; בא גד יוסף; פתח תקוה;
אמונה  -תנועת האשה הדתית לאומית; לוי יצחק; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------6
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2342 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00013 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :לקט רדיו וטלויזיה
01-05-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-06-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; אוניברסיטת בר אילן;
הרבנות הראשית לישראל; כשרות; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; קרית ארבע;
כהנא חי ]תנועה פוליטית[; בחירות לכנסת; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; ערבים;
ילדים  -התעללות; צה"ל; כפר דרום ]מושב[; בא גד יוסף; כהנא בנימין זאב;
לוינגר משה;
-------------------------------------------------------------------------------6
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2343 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00013 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :לקט רדיו וטלויזיה
01-06-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-06-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; בחירות לכנסת; כהנא חי ]תנועה פוליטית[;
התחיה ]תנועה פוליטית[; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
כהנא בנימין זאב;
-------------------------------------------------------------------------------7
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2344 :
) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00014 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-05-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1

30-06-1992

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 10 -

-------------------------------------------------------------------------------מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; בחירות לכנסת; יהודי אתיופיה; עליה; קליטת עליה;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קואליציה; הקבוץ הדתי;
התחיה ]תנועה פוליטית[; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; בא גד יוסף;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------7
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2345 :
) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00014 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-06-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-06-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; בחירות לכנסת; יהודי אתיופיה; קליטת עליה;
בנק המזרחי; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; ערבים;
התחיה ]תנועה פוליטית[; צה"ל; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------7
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2346 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00014 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-06-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; בחירות לכנסת;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קטעי עתונות; בנק המזרחי;
כהנא חי ]תנועה פוליטית[; ערבים; צה"ל; כהנא בנימין זאב;
-------------------------------------------------------------------------------7
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2347 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00015 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-06-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-06-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; בחירות לכנסת;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; התחיה ]תנועה פוליטית[; ערבים; אילת;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 11 -

-------------------------------------------------------------------------------ירושלים; רעננה; קואליציה; יהודי אתיופיה; קליטת עליה;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------8
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2348 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00015 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-06-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
יהודי אתיופיה; עליה; אשקלון; חילול שבת; שרות לאומי; אילת; בחירות לכנסת;
חיפה; קרית ים; קרית ביאליק; לוינגר משה; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------8
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2349 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00016 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-07-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; צה"ל; כשרות; שאקי אבנר חי; אלוני שולמית;
אוניברסיטת בר אילן; חינוך חרדי; יהודי אתיופיה; קליטת עליה; המר זבולון;
-------------------------------------------------------------------------------8
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2350 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00016 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-07-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; בא גד יוסף;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
-------------------------------------------------------------------------------8
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2351 :

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 12 -

-------------------------------------------------------------------------------) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00017 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי עתונות[
01-07-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; אוניברסיטת בר אילן; אלוני שולמית;
יהודי אתיופיה; קליטת עליה; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; אשקלון; חילול שבת;
בחירות לכנסת; רעננה; כפר סבא; בנק המזרחי; בני עקיבא בישראל;
התחיה ]תנועה פוליטית[; ערבים; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------8
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2352 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00017 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי עתונות[
01-07-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-08-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
עטרת כהנים  -עמותה להתיישבות בעיר העתיקה; ישיבת עטרת כהנים; פתח תקוה;
כשרות; בא גד יוסף; קואליציה; אלוני שולמית; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------9
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2353 :
) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00018 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-06-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; אלוני שולמית;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קואליציה;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; קטעי עתונות; בנק המזרחי; חילול שבת; אשקלון;
המר זבולון; משרד החינוך והתרבות; ינון מיכה; בחירות לכנסת; כרמיאל; פתח תקוה;
דימונה; קרית אתא; קרית ביאליק; קרית מוצקין; קרית ים; קרית חיים; חיפה; חדרה;
הצפה  -עתון יומי;
--------------------------------------------------------------------------------

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 13 -

-------------------------------------------------------------------------------9
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2354 :
) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00018 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-07-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קואליציה;
שרות לאומי; בחירות לכנסת; אמונה  -לשכות לטיפול משפחתי; יהודי ברית המועצות;
קליטת עליה; תקציב; אלוני שולמית; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------9
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2355 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00018 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-07-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-08-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קואליציה;
יהודי אתיופיה; קליטת עליה; שרות לאומי; בחירות לכנסת; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------9
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2358 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00019 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-07-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-08-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קואליציה;
רמת הגולן; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; בנק המזרחי; משרד הדתות; בורג יוסף;
חינוך חרדי; גורן שלמה; אלוני שולמית; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------10
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2359 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00019 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 14 -

-------------------------------------------------------------------------------30-09-1992
 01-08-1992עד-
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות;
בן מאיר יהודה; גוש אמונים ]תנועה אידאולוגית[; בחירות לכנסת; הקבוץ הדתי;
ישיבת עטרת כהנים; חילול שבת; אשקלון; ערבים; שרות לאומי; יהלום שאול;
דיור  -עמותות; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
עטרת כהנים  -עמותה להתיישבות בעיר העתיקה; קטעי עתונות; אלוני שולמית;
חוק ביטוח בריאות ממלכתי;
-------------------------------------------------------------------------------10
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2360 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00020 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-09-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-09-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; רמת הגולן; אלוני שולמית; יהודי אתיופיה;
קליטת עליה; עליה; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
ישראל אחת ]מטה משותף של תנועות הימין[; בנק המזרחי; ערוץ ] 7רדיו[;
הקבוץ הדתי; בני עקיבא בישראל; כשרות; המר זבולון; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
-------------------------------------------------------------------------------10
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2361 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00021 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי רדיו וטלויזיה[
01-10-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-10-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; רמת הגולן;
אלוני שולמית; קואליציה; כשרות; צה"ל; יהודי ברית המועצות;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; חילול שבת; המר זבולון; משרד החינוך והתרבות;
-------------------------------------------------------------------------------10
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2362 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00022 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 15 -

-------------------------------------------------------------------------------30-11-1992
 01-10-1992עד-
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; כשרות; הרבנות הראשית לישראל; רמת הגולן;
קטעי עתונות; ירושלים; צה"ל; ערבים; תקציב; חינוך חרדי; בורג יוסף;
מועצות דתיות; אשדוד; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
-------------------------------------------------------------------------------10
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2363 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00022 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-11-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-12-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
אלוני שולמית; הרבנות הראשית לישראל; רעננה; חילול שבת; מועצות דתיות; אשדוד;
רמת הגולן; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------11
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2364 :
) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00023 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-12-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-12-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; אלוני שולמית;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קטעי עתונות;
ארגון המורים הדתיים בישראל; בנק המזרחי; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
-------------------------------------------------------------------------------11
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2365 :
) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00023 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-12-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21

עד-

31-12-1992

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 16 -

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

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; קטעי עתונות; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
בנק המזרחי; ערבים; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
-------------------------------------------------------------------------------11
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2366 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00023 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-12-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-12-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; יהודי אתיופיה; קליטת עליה; ועדת החינוך ]הכנסת[;
בא גד יוסף; משהב  -חברה לשכון בנין ופתוח; הרבנות הראשית לישראל;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------11
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2368 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00024 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי עתונות[
01-01-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-03-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; שאקי אבנר חי; המר זבולון; היבנר יהודית;
יהודי ברית המועצות; בחירות לרשויות המקומיות; ירוחם; מעלה אדומים; בגין מנחם;
חוק ביטוח בריאות ממלכתי; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------11
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2372 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00024 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי עתונות[
01-03-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-03-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; בחירות לרשויות המקומיות; מבשרת ציון; ינון מיכה;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 17 -

-------------------------------------------------------------------------------דיור  -עמותות; בנק המזרחי; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------12
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2374 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00025 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :לקט קטעי רדיו וטלויזיה
01-01-1990
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-03-1990

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; שאקי אבנר חי; מפד"ל  -אפליה על רקע עדתי;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
-------------------------------------------------------------------------------12
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2378 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00025 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :לקט קטעי רדיו וטלויזיה
01-04-1990
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-05-1990

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
-------------------------------------------------------------------------------12
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2381 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00026 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-03-1990
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
הוצאו  17תמונות
הערות:

עד-

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

30-04-1990

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ורהפטיג זרח;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; כספים יחודיים; הקצבות;
יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------12
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2383 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00026 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 18 -

-------------------------------------------------------------------------------שם התיק :קטעי עתונות
01-05-1990
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-05-1990

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
קטעי עתונות; בנק המזרחי;
-------------------------------------------------------------------------------12
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2385 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00027 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
1988

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
תאריך התיק1990.3-1990.7 ,1988.8.10:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1990

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; שאקי אבנר חי; קואליציה;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; בנק המזרחי;
-------------------------------------------------------------------------------13
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2386 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00027 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-08-1990
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-10-1990

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ירושלים; בנק המזרחי;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
-------------------------------------------------------------------------------13
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2388 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00028 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-03-1991
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :
זמן השאלה 21

עד-

30-06-1991

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 19 -

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

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קואליציה;
יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; אמונה  -תנועת האשה הדתית לאומית;
יהודי אתיופיה; עליה; בנק המזרחי; חילול שבת; ירושלים; דיור  -עמותות;
ילדים  -התעללות; כספים יחודיים; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------13
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2390 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00028 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-06-1991
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-10-1991

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות;
משהב  -חברה לשכון בנין ופתוח; קואליציה; חילול שבת; אשדוד; ישיבת עטרת כהנים;
שאקי אבנר חי; דיור  -עמותות; התחיה ]תנועה פוליטית[; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------13
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2392 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00029 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי עתונות[
01-11-1991
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

מפד"ל; סיעת
קליטת עליה;
ש"ס  -תנועת
משהב  -חברה

1

1

עד-

31-01-1992

1

מפד"ל בכנסת; נתיבות; אמונה  -תנועת האשה הדתית לאומית;
יהודי ברית המועצות; יהודי אתיופיה;
התאחדות הספרדים שומרי תורה; כספים יחודיים; לוי יצחק; קואליציה;
לשכון בנין ופתוח; דיור  -עמותות; קטעי עתונות;

-------------------------------------------------------------------------------14
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2394 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00030 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-01-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1

28-02-1993

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 20 -

-------------------------------------------------------------------------------מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
הרבנות הראשית לישראל; יהודי אתיופיה; עליה; אלוני שולמית; ליבוביץ ישעיהו;
פרס ישראל; רמת הגולן; אילת; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
-------------------------------------------------------------------------------14
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2395 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00031 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-02-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

28-02-1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
אלוני שולמית; הרבנות הראשית לישראל; רמת הגולן;
-------------------------------------------------------------------------------14
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2396 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00032 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-03-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-03-1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; הרבנות הראשית לישראל;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית; המרכז לחינוך הדתי בישראל;
חוק ביטוח בריאות ממלכתי;
-------------------------------------------------------------------------------14
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2397 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00033 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-04-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-04-1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; רמת הגולן; מרד גטו וארשה;

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

"

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 21 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2398 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00034 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-06-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-06-1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; חיפה; מפד"ל  -בחירות פנימיות; בנק המזרחי;
-------------------------------------------------------------------------------15
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2467 :
) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00035 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-01-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

28-02-1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; הרבנות הראשית לישראל; ארגון המורים הדתיים בישראל;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; יהודי אתיופיה; קליטת עליה; עליה;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------15
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2468 :
) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00035 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-02-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

28-02-1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; הרבנות הראשית לישראל;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------15
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2469 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00035 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
תאריך התיק מ-

01-02-1993

עד-

30-04-1993

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 22 -

-------------------------------------------------------------------------------פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; הרבנות הראשית לישראל;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; אלוני שולמית; ברנשטיין צבי;
מבקר תנועת המפד"ל; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------15
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2470 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00036 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
1992

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
תאריך התיק1993.4 , 1992.12:
הערות:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; בני עקיבא בישראל; בנק המזרחי; אלוני שולמית; פולין;
מרד גטו וארשה; הרבנות הראשית לישראל; יהודי אתיופיה; עליה;
בני עקיבא  -הועידה הארצית ה-יח; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------15
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2471 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00036 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-04-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-05-1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
אלוני שולמית; מצרים; יהודי מצרים; הרבנות הראשית לישראל; בנקים; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------16
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2472 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00037 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-02-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1

31-03-1993

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 23 -

-------------------------------------------------------------------------------מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
הרבנות הראשית לישראל; שרות לאומי; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------16
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2473 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00037 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-03-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-03-1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; הרבנות הראשית לישראל;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; רמת הגולן; שנת שמיטה; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------16
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2474 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00038 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
1993

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
תאריך התיק1993.5 ,1993.4 ,1993.2:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; הרבנות הראשית לישראל;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; רמת הגולן; קואליציה; אלוני שולמית;
בנקים; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------16
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2475 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00038 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-05-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-05-1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; רמת הגולן; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
אלוני שולמית; יהודי אתיופיה; עליה; קטעי עתונות;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 24 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2512 :
) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00039 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-06-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
יהודי תימן; קליטת עליה; בנק המזרחי; יהודי אתיופיה; עליה;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; תקציב; צה"ל; הר הזיתים; שנת שמיטה; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------17
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2513 :
) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00039 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-07-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; בנק המזרחי;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; יהודי תימן; קליטת עליה;
אוניברסיטת בר אילן; רמת הגולן; חוק ריבונות ישראל בגולן;
חוק ביטוח בריאות ממלכתי; תקציב; כשרות; התחיה ]תנועה פוליטית[;
גוש אמונים ]תנועה אידאולוגית[; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------17
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2514 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00039 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-07-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-08-1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; יהודי אתיופיה; עליה; בנק המזרחי; חילול שבת;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------17
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2515 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00040 :
מספר מחזור100 :

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 25 -

-------------------------------------------------------------------------------שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
1993

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
תאריך התיק1993.8 ,1993.7.30 ,1993.5:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; רמת הגולן;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
אמונה  -תנועת האשה הדתית לאומית; בנק המזרחי; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------17
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2516 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00040 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-08-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-08-1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
מועצות דתיות; כשרות; בנק המזרחי; יהודי אתיופיה; קליטת עליה; עליה;
חוק השבות; שרות לאומי; יהודי תימן; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------18
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2517 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00041 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-06-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-06-1993

1

מפד"ל; אוניברסיטת בר אילן; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; צה"ל; רמת הגולן; כספים יחודיים;
שאקי אבנר חי; שנת שמיטה; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות;
-------------------------------------------------------------------------------18
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2518 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00042 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 26 -

-------------------------------------------------------------------------------30-09-1993
 01-09-1993עד-
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; בנק המזרחי; חוק השבות; בחירות לרשויות המקומיות;
באר שבע; גוש אמונים ]תנועה אידאולוגית[; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------18
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2519 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00042 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-09-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-10-1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; יריחו;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------18
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2523 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00043 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי רדיו וטלויזיה[
01-09-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-09-1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות;
ארגון המורים הדתיים בישראל; התאחדות הסטודנטים הדתיים בישראל;
-------------------------------------------------------------------------------18
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2525 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00044 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-10-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1

31-10-1993

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 27 -

-------------------------------------------------------------------------------מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; בורג יוסף; קואליציה;
שאקי אבנר חי; כשרות; בחירות לרשויות המקומיות; פתח תקוה; ירושלים;
חוק ירושלים בירת ישראל;
-------------------------------------------------------------------------------19
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2543 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00044 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-10-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-10-1993

1

סיעת מפד"ל בכנסת; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; התנגדות למופעי בידור; יריחו;
מפד"ל; בחירות לרשויות המקומיות; רחובות;
-------------------------------------------------------------------------------19
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2544 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00045 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-08-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-10-1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; חוק ירושלים בירת ישראל; כשרות;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קואליציה;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; בחירות לרשויות המקומיות; באר יעקב; בית שמש;
אשדוד; רכסים; אור יהודה; נתניה; אשקלון; צפת; חדרה; ירושלים; תל אביב; חולון;
בת ים; חיפה; קרית מוצקין; תקציב; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------19
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2548 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00045 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-10-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-12-1993

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 28 -

-------------------------------------------------------------------------------בחירות לרשויות המקומיות; עכו; נצרת; ראשון לציון; רחובות; חיפה; ירושלים;
צפת; קרית אונו; אשקלון; רכסים; תל אביב; חצור הגלילית; קרית שמונה;
מגדל העמק; נתניה; אשדוד; נס ציונה; בני עי"ש ]מושב[; התנגדות למופעי בידור;
בנק המזרחי; חוק ירושלים בירת ישראל; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------19
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2551 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00046 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
1993

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
תאריך התיק1994.1 ,1993.11-1993.12 ,1993.1:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1994

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; רמת הגולן; חוק ריבונות ישראל בגולן;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; יריחו; אוניברסיטאות  -שביתת מרצים;
אליצור  -איגוד ספורטיבי דתי; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------19
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2553 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00046 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-01-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-01-1994

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; יריחו; שנת שמיטה; רמת הגולן;
חוק ריבונות ישראל בגולן; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
חוק ביטוח בריאות ממלכתי; מיפקד; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------20
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2554 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00047 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-02-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

28-02-1994

1

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

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 29 -

-------------------------------------------------------------------------------בחירות לרשויות המקומיות; נתניה; בית הדין הרבני; כשרות; צה"ל; מפד"ל; מיפקד;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; חברון; ילדים  -התעללות;
-------------------------------------------------------------------------------20
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2555 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00048 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-03-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-03-1994

1

סיעת מפד"ל בכנסת; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; חברון; צה"ל;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; קואליציה;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; מפד"ל; מיפקד; כשרות;
כך ]תנועה פוליטית[; חוק ביטוח בריאות ממלכתי;
-------------------------------------------------------------------------------20
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2556 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00049 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-04-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-04-1994

1

יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; צה"ל; חברון; סיעת מפד"ל בכנסת;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; עזה; יריחו; ילדי תימן; רמת הגולן;
חוק ריבונות ישראל בגולן; ישיבות הסדר; מעלות;
-------------------------------------------------------------------------------20
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2557 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00050 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-05-1995
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-05-1994

1

ארגון המורים הדתיים בישראל; יריחו; צה"ל; עזה; רמת הגולן;
חוק ריבונות ישראל בגולן; מעלות; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; שרות לאומי;
סיעת מפד"ל בכנסת; חברון; חוק ביטוח בריאות ממלכתי; יהודי אתיופיה; עליה;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; ערבים;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 30 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2558 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00051 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-06-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-06-1994

1

סיעת מפד"ל בכנסת; משרד החינוך והתרבות; המר זבולון; מפד"ל; שאקי אבנר חי;
מפד"ל  -בחירות פנימיות; הרבי מלובביץ'  -ר' מנחם מנדל שניאורסון;
חוק ביטוח בריאות ממלכתי; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
ארגון המורים הדתיים בישראל; ערוץ ] 7רדיו[; חברון;
נעלה  -נוער עולה לפני הורים; בני עקיבא בישראל; יריחו; הקסטל;
מפד"ל  -הדור הצעיר;
-------------------------------------------------------------------------------21
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2559 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00051 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-06-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-06-1994

1

סיעת מפד"ל בכנסת; חוק ביטוח בריאות ממלכתי; שאקי אבנר חי;
בני עקיבא  -מזכירות עולמית; ברית המועצות; מפד"ל; יריחו;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; אמונה  -תנועת האשה הדתית לאומית;
מפד"ל  -הדור הצעיר; הפועל המזרחי בישראל;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
-------------------------------------------------------------------------------21
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2560 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00052 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-07-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1994

1

סיעת מפד"ל בכנסת; ערוץ ] 7רדיו[; מערת המכפלה; ארגון המורים הדתיים בישראל;
ירושלים;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 31 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2561 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00053 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-02-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

28-02-1994

1

חוק ביטוח בריאות ממלכתי; מפד"ל; מיפקד; רפורמים; מועצות דתיות;
בית הדין הרבני; יריחו; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------21
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2562 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00054 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-01-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

28-02-1994

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; הרבנות הראשית לישראל; בית הדין הרבני;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; רמת הגולן;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; חוק ביטוח בריאות ממלכתי; מיפקד;
חברון; קרית ארבע; גולדשטיין ברוך; יהודי אתיופיה; קליטת עליה; ערבים;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------21
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2563 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00054 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-02-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-03-1994

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; חברון; גולדשטיין ברוך; יריחו; רפורמים;
חוק ביטוח בריאות ממלכתי; צה"ל; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; יהודי אתיופיה;
קליטת עליה; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------21
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2564 :

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 32 -

-------------------------------------------------------------------------------) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00055 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-01-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-03-1994

1

צה"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; מפד"ל; כשרות; כך ]תנועה פוליטית[;
חוק ביטוח בריאות ממלכתי; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; חברון;
גולדשטיין ברוך; קרית ארבע; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; יריחו; יהודי אתיופיה; קליטת עליה;
גילעד  -גימלאות לעובדים דתיים בע"מ; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------22
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2568 :
) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00055 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-03-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-03-1994

1

אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; חברון; גולדשטיין ברוך;
בית הדין הרבני; ערוץ ] 7רדיו[; מפד"ל; כך ]תנועה פוליטית[;
חוק ביטוח בריאות ממלכתי; כשרות; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; צה"ל; עזה;
יהודי אתיופיה; קליטת עליה; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------22
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2570 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00055 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-03-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-04-1994

1

מפד"ל; צה"ל; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; חברון; גולדשטיין ברוך;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; סיעת מפד"ל בכנסת;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; מיפקד; הר הבית; כך ]תנועה פוליטית[;
ערוץ ] 7רדיו[; קטעי עתונות;
--------------------------------------------------------------------------------

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 33 -

-------------------------------------------------------------------------------22
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2573 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00056 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-04-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-05-1994

1

סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; יריחו; צה"ל; הקבוץ הדתי;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; מפד"ל; הרבנות הראשית לישראל;
חוק ביטוח בריאות ממלכתי; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
חוק ריבונות ישראל בגולן; רמת הגולן; מעלות; ישיבות הסדר; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------22
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2575 :
) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00057 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-03-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-04-1994

1

סיעת מפד"ל בכנסת; צה"ל; מפד"ל; מיפקד; ורהפטיג זרח; בני עקיבא בישראל;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; רמת הגולן; חוק ריבונות ישראל בגולן;
חוק ביטוח בריאות ממלכתי; ילדי תימן; מעלות; כשרות; ישיבות הסדר;
דיור  -עמותות; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------22
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2577 :
) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00057 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-04-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-04-1994

1

ישיבות הסדר; מפד"ל; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; חברון; גולדשטיין ברוך;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; הרבנות הראשית לישראל; צה"ל;
משהב  -חברה לשכון בנין ופתוח; ערוץ ] 7רדיו[; הקבוץ הדתי; רמת הגולן;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קטעי עתונות;
--------------------------------------------------------------------------------

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 34 -

-------------------------------------------------------------------------------23
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2578 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00057 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-04-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

01-04-1994

1

חברון; צה"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; מפד"ל; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------23
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2584 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00058 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-02-1990
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-05-1990

1

קואליציה; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
כספים יחודיים; יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; בנק המזרחי; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------23
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2585 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00058 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-06-1990
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1990

1

מפד"ל; קואליציה; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------23
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2587 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00059 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-01-1991
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :

עד-

30-04-1991

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 35 -

-------------------------------------------------------------------------------זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; שאקי אבנר חי;
דיור  -עמותות; כספים יחודיים; תקציב; קואליציה; אל על  -נתיבי אוויר לישראל;
כשרות;
-------------------------------------------------------------------------------23
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2592 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00059 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-05-1991
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-09-1991

1

ילדים  -התעללות; קואליציה; סיעת מפד"ל בכנסת; תקציב;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
כספים יחודיים; פתח תקוה; מפד"ל; שאקי אבנר חי; חילול שבת;
חוק ריבונות ישראל בגולן; רמת הגולן; ירושלים; חוק ירושלים בירת ישראל; כשרות;
הרבנות הראשית לישראל; יהודי אתיופיה; קליטת עליה; עליה;
-------------------------------------------------------------------------------23
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2597 :
) א'(
מספר כרכים4 :
מספר תיק00060 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-06-1991
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1991

1

דיור  -עמותות; סיעת מפד"ל בכנסת; מפד"ל; תקציב;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קרול אריה; בית הדין הרבני;
הרבנות הראשית לישראל; יהודי אתיופיה; עליה; כספים יחודיים; רמת הגולן;
חוק ריבונות ישראל בגולן; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; אורבך אפרים אלימלך;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------24
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2601 :
) ב'(
מספר כרכים4 :
מספר תיק00060 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-07-1991
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :

עד-

31-08-1991

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 36 -

-------------------------------------------------------------------------------זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

קואליציה; בתי כנסת; מועצות דתיות; טבריה; מפד"ל; חילול שבת;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; כספים יחודיים; דיור  -עמותות;
יהודי אתיופיה; עליה; דרוקמן חיים; אורבך אפרים אלימלך; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------24
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2605 :
) ג'(
מספר כרכים4 :
מספר תיק00060 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-07-1991
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1991

1

סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
מעלה  -המרכז לציונות דתית; אלוני שולמית; בחירות לכנסת; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------24
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2609 :
) ד'(
מספר כרכים4 :
מספר תיק00060 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-07-1991
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1991

1

קואליציה; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
אלוני שולמית; שרות לאומי; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------24
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2610 :
) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00061 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
1991

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :
תאריך התיק1991.9-1991.10 ,1991.2-1991.3:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1991

1

טבריה; חילול שבת; מפד"ל; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; דיור  -עמותות;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 37 -

-------------------------------------------------------------------------------סיעת מפד"ל בכנסת; רמת הגולן; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; בית הדין הרבני;
תקציב; כספים יחודיים; התחיה ]תנועה פוליטית[; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------24
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2611 :
) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00061 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-10-1991
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-11-1991

1

יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; סיעת מפד"ל בכנסת; כספים יחודיים; חילול שבת;
מפד"ל; דיור  -עמותות; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------25
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2612 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00061 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-11-1991
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-01-1992

1

ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; תקציב;
דיור  -עמותות; כספים יחודיים; קטעי עתונות; ערבים; ילדים  -התעללות;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; ישיבת עטרת כהנים;
-------------------------------------------------------------------------------25
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2614 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00062 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-01-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

29-02-1992

1

צה"ל; חוק ביטוח בריאות ממלכתי; מפד"ל; התחיה ]תנועה פוליטית[;
סיעת מפד"ל בכנסת; ערבים; בחירות לכנסת; בנק המזרחי; מנהרת הכותל;
יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------25
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2615 :

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 38 -

-------------------------------------------------------------------------------) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00062 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-02-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-03-1992

1

סיעת מפד"ל בכנסת; בתי כנסת; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; מפד"ל;
דיור  -עמותות; זוהר אורי; יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; קרית אתא; תקציב;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------25
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2616 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00063 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :הודעות לעתונות
01-03-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1992

1

סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
התחיה ]תנועה פוליטית[; מפד"ל  -הדור הצעיר; אוניברסיטת בר אילן;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; הקבוץ הדתי; צה"ל;
גוש אמונים ]תנועה אידאולוגית[; הרבנות הראשית לישראל; כשרות; בחירות לכנסת;
ישיבות בני עקיבא בישראל; מצעים; מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית;
יהודי אתיופיה; עליה; קליטת עליה; הודעות לעתונות;
-------------------------------------------------------------------------------25
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2620 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00063 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :הודעות לעתונות
01-07-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-12-1992

1

מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית; ארגון המורים הדתיים בישראל; צה"ל;
כשרות; בנק המזרחי; חוק ריבונות ישראל בגולן; רמת הגולן;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
עטרת כהנים  -עמותה להתיישבות בעיר העתיקה; אלוני שולמית;
הפועל המזרחי בישראל; ישיבת עטרת כהנים; קואליציה; הודעות לעתונות;
--------------------------------------------------------------------------------

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 39 -

-------------------------------------------------------------------------------26
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2664 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00064 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :לקט קטעי רדיו וטלויזיה
01-01-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

29-02-1992

1

סיעת מפד"ל בכנסת; חילול שבת; פתח תקוה; מפד"ל; מפד"ל  -בחירות פנימיות;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; שאקי אבנר חי; המר זבולון; תקציב;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; בני עקיבא בישראל; שרות לאומי; קואליציה;
-------------------------------------------------------------------------------26
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2665 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00064 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :לקט קטעי רדיו וטלויזיה
01-03-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-04-1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; המר זבולון; התחיה ]תנועה פוליטית[;
יהודי סוריה; עליה; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות;
בא גד יוסף; בורג יוסף; מפד"ל  -בחירות פנימיות; חוק ביטוח בריאות ממלכתי;
היבנר יהודית; שאקי אבנר חי;
-------------------------------------------------------------------------------26
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2666 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00065 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-07-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1992

1

סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; אלוני שולמית;
המר זבולון; משרד החינוך והתרבות; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
-------------------------------------------------------------------------------26
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2667 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00066 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 40 -

-------------------------------------------------------------------------------01-08-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-09-1992

1

צה"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; המר זבולון; דרוזים;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; עזה; מפד"ל; מפד"ל  -בחירות פנימיות;
תקציב; ישיבות תיכוניות; עטרת כהנים  -עמותה להתיישבות בעיר העתיקה; קואליציה;
יהלום שאול; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; משרד החינוך והתרבות; חינוך חרדי;
ישיבת עטרת כהנים; רמת הגולן; בנק המזרחי; חוק יסוד זכויות האדם;
-------------------------------------------------------------------------------26
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2668 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00067 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-11-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-11-1992

1

סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
אלוני שולמית; תקציב; הרבנות הראשית לישראל; משרד החינוך והתרבות; רמת הגולן;
יהודי גויאנה ]צפון יבשת דרום אמריקה[; בוכניק דוד; בורג יוסף;
חוק יסוד זכויות האדם;
-------------------------------------------------------------------------------27
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2669 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00068 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-12-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-12-1992

1

סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קואליציה;
המר זבולון; משרד החינוך והתרבות; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
הרבנות הראשית לישראל; ארגון המורים הדתיים בישראל; אלוני שולמית; משרד הדתות;
כשרות; בא גד יוסף;
-------------------------------------------------------------------------------27
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2670 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00068 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 41 -

-------------------------------------------------------------------------------01-12-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-12-1992

1

ועדת החינוך ]הכנסת[; סיעת מפד"ל בכנסת;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית; שאקי אבנר חי; קואליציה;
הרבנות הראשית לישראל; ערבים; רמת הגולן; חוק ריבונות ישראל בגולן;
חוק יסוד זכויות האדם;
-------------------------------------------------------------------------------27
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2671 :
) א'(
מספר כרכים4 :
מספר תיק00069 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-10-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-11-1993

1

מפד"ל; פתח תקוה; ירושלים; רחובות; חיפה; בחירות לרשויות המקומיות; קואליציה;
חוק ריבונות ישראל בגולן; רמת הגולן; סיעת מפד"ל בכנסת;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; צה"ל; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות;
ערוץ ] 7רדיו[; ועדת החינוך ]הכנסת[; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
ורהפטיג זרח; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------27
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2672 :
) ב'(
מספר כרכים4 :
מספר תיק00069 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-11-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-11-1993

1

סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קואליציה;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; מפד"ל; כרמיאל; ירושלים; פתח תקוה; חדרה;
קרית מוצקין; בני ברק; עכו; טירת הכרמל; אבן יהודה ]מושבה[; צפת; רחובות;
ראשון לציון; חוק יסוד זכויות האדם; צה"ל; רמת הגולן;
חוק ריבונות ישראל בגולן; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; בנק המזרחי;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------27
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2673 :

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 42 -

-------------------------------------------------------------------------------) ג'(
מספר כרכים4 :
מספר תיק00069 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-11-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-11-1993

1

בחירות לרשויות המקומיות; ירושלים; טירת הכרמל; חדרה; חיפה; פתח תקוה; חולון;
מפד"ל; צה"ל; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
עטרת כהנים  -עמותה להתיישבות בעיר העתיקה; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה;
חוק ריבונות ישראל בגולן; רמת הגולן; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------28
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2674 :
) ד'(
מספר כרכים4 :
מספר תיק00069 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-11-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-12-1993

1

סיעת מפד"ל בכנסת; אוניברסיטאות  -שביתת מרצים; בחירות לרשויות המקומיות;
ירושלים; תל אביב; רחובות; נתניה; חדרה; קרית גת; קרית מלאכי; בית שמש; רעננה;
רמת השרון; שדרות; אשדוד; אשקלון; יבנה; פתח תקוה; ערבים;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------28
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2757 :
) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00070 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-11-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-12-1993

1

סיעת מפד"ל בכנסת; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; אלוני שולמית;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; חברון; שרות לאומי; גורן שלמה; צה"ל; תקציב;
ורהפטיג זרח; קבר יוסף בשכם; מפד"ל; קואליציה; ראשון לציון; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------28
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2760 :

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 43 -

-------------------------------------------------------------------------------) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00070 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-12-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-12-1993

1

צה"ל; שרות לאומי; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; חברון;
התקווה  -תנועה לאיחוד מחנה הימין; אלוני שולמית; סיעת מפד"ל בכנסת; מפד"ל;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית; ישיבות הסדר; רמת הגולן; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------28
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2765 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00070 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-12-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-01-1994

1

התקווה  -תנועה לאיחוד מחנה הימין; סיעת מפד"ל בכנסת; רמת הגולן; ירושלים;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; מפד"ל;
רעננה; פתח תקוה; צה"ל; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; נתניה; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------28
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2767 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00071 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-12-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-12-1993

1

סיעת מפד"ל בכנסת; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; צה"ל;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
המר זבולון;
-------------------------------------------------------------------------------28
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2769 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00072 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 44 -

-------------------------------------------------------------------------------01-12-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-12-1993

1

סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; צה"ל;
חינוך ממלכתי דתי; מפד"ל; מיפקד; קבר יוסף בשכם; ארגון המורים הדתיים בישראל;
בורג יוסף; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; תקציב; המר זבולון;
-------------------------------------------------------------------------------28
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2772 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00072 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-12-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-12-1993

1

סיעת מפד"ל בכנסת; המר זבולון; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; צה"ל; חברון;
התקווה  -תנועה לאיחוד מחנה הימין; ילדים  -התעללות; קואליציה;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
-------------------------------------------------------------------------------29
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2773 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00073 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-05-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-05-1993

1

סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קואליציה;
שאקי אבנר חי; תל"י  -תגבור לימודי יהדות; רמת הגולן; ירושלים; חינוך; ערבים;
משרד החינוך והתרבות; התנגדות למופעי בידור;
-------------------------------------------------------------------------------29
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2774 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00073 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-05-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :

עד-

31-05-1993

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 45 -

-------------------------------------------------------------------------------זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

המר זבולון; אלוני שולמית; ערבים; משרד החינוך והתרבות; קואליציה;
סיעת מפד"ל בכנסת; רמת הגולן; מפד"ל; בני עקיבא בישראל;
-------------------------------------------------------------------------------29
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2775 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00074 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-07-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1993

1

יהודי תימן; קליטת עליה; תימן; הצפה  -עתון יומי; סיעת מפד"ל בכנסת;
המר זבולון; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; יהלום שאול; בתי עלמין;
ירושלים; יהודי אתיופיה; עליה; ילדים  -התעללות;
-------------------------------------------------------------------------------29
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2776 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00074 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-07-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-08-1993

1

מועדון הכיפה הסרוגה; שנת שמיטה; כשרות; סיעת מפד"ל בכנסת;
חוק ביטוח בריאות ממלכתי; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; צה"ל; המר זבולון;
-------------------------------------------------------------------------------29
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2777 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00075 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-08-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-08-1993

1

סיעת מפד"ל בכנסת; הצעות חוק; רמת הגולן; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; קואליציה;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 46 -

-------------------------------------------------------------------------------ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; מפד"ל; תל אביב; מועצות דתיות;
שאקי אבנר חי; המר זבולון; וייס דניאלה; תקציב; ישיבות הסדר; צה"ל; יריחו;
סנהדראי טובה;
-------------------------------------------------------------------------------29
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2778 :
) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00076 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-12-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-01-1993

1

ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; סיעת מפד"ל בכנסת;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; ערבים; הרבנות הראשית לישראל; פרס ישראל;
ליבוביץ ישעיהו; יהודי אתיופיה; עליה; כשרות; אלוני שולמית; משרד הדתות;
חוק ביטוח בריאות ממלכתי; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------30
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2779 :
) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00076 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-01-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-01-1993

1

סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קואליציה;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; הרבנות הראשית לישראל; מבקר המדינה; רמת הגולן;
חוק ריבונות ישראל בגולן; פרס ישראל; ליבוביץ ישעיהו; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------30
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2780 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00076 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
1993

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
תאריך התיק1993.4 ,1993.1-1993.2:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1993

1

ארגון המורים הדתיים בישראל; הרבנות הראשית לישראל; סיעת מפד"ל בכנסת; כשרות;
קואליציה; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קטעי עתונות;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 47 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2781 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00077 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-05-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-05-1993

1

צה"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; אלוני שולמית; בית שאן; מפד"ל;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; תל אביב; קואליציה; קרית מוצקין;
משרד הדתות; ירושלים; קטעי עתונות; התנגדות למופעי בידור;
-------------------------------------------------------------------------------30
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2782 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00077 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-05-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-06-1993

1

קואליציה; סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; חיפה;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; ערבים; אלוני שולמית; כך ]תנועה פוליטית[;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------30
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2783 :
) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00078 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-05-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-06-1993

1

ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; יהודי תימן; קליטת עליה; בנק המזרחי;
שאקי אבנר חי; סיעת מפד"ל בכנסת; מפד"ל; נתניה; חילול שבת; אירן; כשרות;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------31
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2784 :
) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00078 :
מספר מחזור100 :

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 48 -

-------------------------------------------------------------------------------שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-06-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-06-1993

1

הסוכנות היהודית לארץ ישראל; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; בנק המזרחי; בא גד יוסף;
יהודי אתיופיה; קליטת עליה; רמת הגולן; אלוני שולמית; עכו;
בחירות לרשויות המקומיות; תל אביב; פתח תקוה; חילול שבת;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; משרד החינוך והתרבות; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------31
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2785 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00078 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-06-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1993

1

ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; חברון;
צה"ל; מערת המכפלה; ירושלים; מפד"ל; חולון; פתח תקוה; אשקלון; חיפה; תל אביב;
קטעי עתונות; התנגדות למופעי בידור;
-------------------------------------------------------------------------------31
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2786 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00079 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו
01-11-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-11-1993

1

ירושלים; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קואליציה;
בחירות לרשויות המקומיות; מפד"ל; בוכניק דוד; חברון; דרוקמן חיים;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; חוק ריבונות ישראל בגולן; רמת הגולן; פתח תקוה;
סיעת מפד"ל בכנסת; צה"ל; התקווה  -תנועה לאיחוד מחנה הימין; שנת שמיטה;
בתי כנסת; תקציב; בית הדין הרבני; חוק הדיינים; נשים מוכות;
-------------------------------------------------------------------------------31
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2787 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00079 :
מספר מחזור100 :

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

"

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 49 -

-------------------------------------------------------------------------------שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו
01-11-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-11-1993

1

בחירות לרשויות המקומיות; תל אביב; מפד"ל; פתח תקוה;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; חברון; ירושלים; סיעת מפד"ל בכנסת;
המר זבולון; יריחו; הצעות חוק; חוק המוהלים;
-------------------------------------------------------------------------------31
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2858 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00080 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-01-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-01-1994

1

סיעת מפד"ל בכנסת; רמת הגולן; חוק ריבונות ישראל בגולן; הצעות חוק;
המר זבולון; יריחו; צה"ל; ישיבת שלום על ישראל; אוניברסיטאות  -שביתת מרצים;
אשדוד; מפד"ל; מיפקד; כשרות; אנטישמיות; הפועל המזרחי בישראל;
-------------------------------------------------------------------------------31
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2859 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00080 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-01-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-01-1994

1

סיעת מפד"ל בכנסת; חינוך מיוחד; ירושלים; התנחלות; שנת שמיטה; הצעות חוק;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; יריחו; צה"ל; הרבנות הצבאית;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; מפד"ל; מיפקד;
-------------------------------------------------------------------------------32
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2864 :
) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00081 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
תאריך התיק מ-

01-04-1994

עד-

31-05-1994

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 50 -

-------------------------------------------------------------------------------פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; סיעת מפד"ל בכנסת; מפד"ל; קרית גת; יריחו;
ירושלים; יהודי אתיופיה; קליטת עליה; עליה; חילול שבת; צה"ל; מיפקד; פרדס חנה;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; ילדי תימן; שרות לאומי;
חוק ביטוח בריאות ממלכתי; יד ושם; שואה; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------32
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2865 :
) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00081 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-05-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-05-1994

1

סיעת מפד"ל בכנסת; יריחו; ישיבת שלום על ישראל; ירושלים; ישיבת מרכז הרב;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; חברון; צה"ל; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------32
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2866 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00081 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-05-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-06-1994

1

חוק ביטוח בריאות ממלכתי; סיעת מפד"ל בכנסת;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; תקציב; צה"ל; יריחו;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; ישיבות הסדר; ירושלים; מועצות דתיות; אשדוד;
חילול שבת; עזה; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------32
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2875 :
) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00082 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-05-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21

עד-

30-06-1994

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 51 -

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

מפד"ל  -בחירות פנימיות; מפד"ל; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; שנת שמיטה;
הרבי מלובביץ'  -ר' מנחם מנדל שניאורסון; שאקי אבנר חי;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; סיעת מפד"ל בכנסת;
חוק ביטוח בריאות ממלכתי; ירושלים; הרבנות הראשית לישראל; גיור;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; בא גד יוסף; ישיבת נחל יצחק  -נחלים; פרדס חנה;
אשקלון; מגדל העמק; רחובות; נס ציונה; נתניה; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------32
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2876 :
) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00082 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-06-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-06-1994

1

סיעת מפד"ל בכנסת; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; צה"ל; מפד"ל;
מפד"ל  -בחירות פנימיות; חוק ביטוח בריאות ממלכתי; מבקר המדינה;
הפועל המזרחי בישראל; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; שאקי אבנר חי;
הקסטל; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------32
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2877 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00082 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-06-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-06-1994

1

ישיבות הסדר; חוק ביטוח בריאות ממלכתי; ירושלים; יד ושם; שואה;
סיעת מפד"ל בכנסת; שאקי אבנר חי; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; יהודי תימן;
קליטת עליה; דיור  -עמותות; מפד"ל; מפד"ל  -בחירות פנימיות; גבעתיים; עכו;
אחיהוד ]מושב[; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------33
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2886 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00083 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-05-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :

עד-

30-06-1994

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 52 -

-------------------------------------------------------------------------------זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; קואליציה;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; צה"ל; מפד"ל; מפד"ל  -בחירות פנימיות; אופקים;
צפת; ראשון לציון; פתח תקוה; קרית גת; גדרה; חדרה; חילול שבת; נתיבות; טבריה;
גבעתיים; רחובות; ירושלים; סיעת מפד"ל בכנסת;
מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית; אימוץ ילדים; גיור; יריחו; חברון; עכו;
שרות לאומי; שאקי אבנר חי; ועדת החינוך ]הכנסת[; הצעות חוק; מערת המכפלה;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------33
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2887 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00083 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-06-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1994

1

סיעת מפד"ל בכנסת; מפד"ל  -בחירות פנימיות; מפד"ל; מיפקד; בית שמש;
אוניברסיטת בר אילן; קרית גת; דימונה; עכו; נהריה; פתח תקוה; צפת; רעננה;
טבריה; קרית מלאכי; אשדוד; אשקלון; משרד הדתות;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; שאקי אבנר חי; קרית מוצקין;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------33
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2893 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00084 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-06-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1994

1

סיעת מפד"ל בכנסת; שאקי אבנר חי; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; עזה; ירושלים;
מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית; חברון; גולדשטיין ברוך;
אוניברסיטת בר אילן; מפד"ל; מפד"ל  -בחירות פנימיות; נתניה; פתח תקוה; אשקלון;
קרית מלאכי; חולון; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------33
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2894 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00085 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי עתונות,רדיו וטלויזיה[

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

"

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 53 -

-------------------------------------------------------------------------------31-10-1994
 01-10-1994עד-
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

קואליציה; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; ישיבת מרכז הרב;
ישיבת פרחי אהרון; סיעת מפד"ל בכנסת; שרות לאומי; יהודי אתיופיה; קליטת עליה;
ירדן; הסכם שלום; מערת המכפלה; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------33
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2897 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00086 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי עתונות,רדיו וטלויזיה[
01-12-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2025 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-01-1995

1

כשרות; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; חוק השבות; מועצות דתיות; ירושלים;
פתח תקוה; בא גד יוסף; סיעת מפד"ל בכנסת; מפד"ל;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; מעלה אדומים;
חוק ביטוח בריאות ממלכתי; נתיבות; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; רמלה;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------34
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2902 :
) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00087 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :הודעות לעתונות
1987

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1989

1

צה"ל; מפד"ל; מפד"ל  -הדור הצעיר; סיעת מפד"ל בכנסת; בני עקיבא בישראל;
בנק המזרחי; בחירות לכנסת; קרית גת; חינוך ממלכתי דתי; הפועל המזרחי בישראל;
מפד"ל  -החטיבה הדרוזית; בורג יוסף; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
המר זבולון; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ו; חבר הרבנים בישראל; הודעות לעתונות;
-------------------------------------------------------------------------------34
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2903 :
) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00087 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :הודעות לעתונות
תאריך התיק מ-

1989

עד-

1989

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 54 -

-------------------------------------------------------------------------------פתוח לעיון בשנת2019 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

סיעת מפד"ל בכנסת; בחירות לכנסת; צה"ל; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות;
הפועל המזרחי בישראל; איגוד המושבים; אל על  -נתיבי אוויר לישראל;
הרבנות הראשית לישראל; פולארד אן; חינוך ממלכתי דתי; ילדים  -התעללות;
יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; חוק יסוד זכויות האדם; צעירי חב"ד בישראל;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; כספים יחודיים;
אתגר  -מטה לקליטת עליה; אמונה  -תנועת האשה הדתית לאומית;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; הודעות לעתונות;
-------------------------------------------------------------------------------34
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2904 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00087 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :הודעות לעתונות
1989

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1990

1

סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; קאופמן אלכס; גני ילדים ומעונות יום;
אליצור  -איגוד ספורטיבי דתי; כספים יחודיים; המר זבולון; לוי יצחק;
יהודי תימן; כהנא מאיר; חינוך ממלכתי דתי; חינוך; הצעות חוק;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; רמת הגולן;
ילדים  -התעללות; הפועל המזרחי בישראל; איגוד המושבים; רפורמים; עיירות פיתוח;
משרד החוץ; הודעות לעתונות;
-------------------------------------------------------------------------------34
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2909 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00088 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :עמדת המפד"ל
1991

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1992

1

מפד"ל; מחלקת הסברה; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; כספים יחודיים; ירושלים;
חילול שבת; יהודי אתיופיה; קליטת עליה; צה"ל; הודעות לעתונות;
-------------------------------------------------------------------------------34
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2910 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00089 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :גופים תנועתיים

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 55 -

-------------------------------------------------------------------------------1985

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
תאריך התיק1987-1988 ,1985:
הערות:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1988

1

משרד הדתות; המר זבולון; מועצות דתיות; חיפה; תל אביב; תפארת בנים  -בתי אבות;
הפועל המזרחי בישראל; איגוד המושבים; חבר הרבנים בישראל; קטעי עתונות;
פרסומים;
-------------------------------------------------------------------------------34
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2911 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00090 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :בחירות
1988

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
הוצא פרסום אחד.
הערות:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1988

1

מפד"ל; מפד"ל  -בחירות פנימיות; סיעת מפד"ל בכנסת; קואליציה; שאקי אבנר חי;
שפירא יוסף; המר זבולון; בחירות לכנסת; מצעים; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות;
-------------------------------------------------------------------------------34
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2912 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00091 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :משפטים
1988

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1989

1

חילול שבת; מפד"ל; רמת השרון;
-------------------------------------------------------------------------------35
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2941 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00092 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :תיוק מכתבים יוצאים
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
זמן השאלה 21

1987

עד-

1988

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 56 -

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

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; פרוטוקולים; רט יצחק;
-------------------------------------------------------------------------------35
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2944 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00093 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :ברכות ומוספים פרסומיים
1988

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1988

1

משגב ירושלים]מכון לחקר מורשת יהדות ספרד[; אליצור  -איגוד ספורטיבי דתי;
מפד"ל; רט יצחק;
-------------------------------------------------------------------------------35
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2947 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00094 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :ידיעות הצופה
1992

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1992

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית;
הצפה  -עתון יומי; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------35
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2949 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00095 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :ידיעות הצופה
1993

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1993

1

מפד"ל; בחירות לרשויות המקומיות; סיעת מפד"ל בכנסת;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; הצפה  -עתון יומי; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------35
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2952 :

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 57 -

-------------------------------------------------------------------------------(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00096 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :שונות
1992

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1993

1

סיעת מפד"ל בכנסת; ישיבת נחל יצחק  -נחלים; חוק יסוד זכויות האדם; הצעות חוק;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; רמת הגולן; חוק ריבונות ישראל בגולן;
-------------------------------------------------------------------------------35
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2955 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00097 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :משפטים
26-01-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

26-01-1993

1

ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; סיעת מפד"ל בכנסת; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------35
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2958 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00098 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :מצע
1992

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1992

1

סיעת מפד"ל בכנסת; בחירות לכנסת; התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל; רט יצחק;
-------------------------------------------------------------------------------35
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2962 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00099 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :שינוי שיטת הבחירות
1988

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
הוצא פרסום אחד.
הערות:
זמן השאלה 21

עד-

1990

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 58 -

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

הפועל המזרחי בישראל; סיעת מפד"ל בכנסת;
-------------------------------------------------------------------------------35
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2968 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00100 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :המשא ומתן על הקמת הקואליציה[
1988

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1988

1

סיעת מפד"ל בכנסת; ישיבות הסדר; ישיבות בני עקיבא בישראל;
מכון צמת  -צוותי מדע ותורה; ישיבת עטרת כהנים;
-------------------------------------------------------------------------------35
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2970 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00101 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :תיק מדיני
1988

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1989

1

מפד"ל; פרוטוקולים; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; סיעת מפד"ל בכנסת; המר זבולון;
צה"ל; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------35
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2971 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00102 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :תיק מוניציפלי
1989

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1989

1

בחירות לרשויות המקומיות; סיעת מפד"ל בכנסת; מפד"ל; מפד"ל  -החטיבה הערבית;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------35
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2972 :

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 59 -

-------------------------------------------------------------------------------(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00103 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :תיק מוניציפלי
1993

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1993

1

מפד"ל; בחירות לרשויות המקומיות;
-------------------------------------------------------------------------------35
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2973 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00104 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :תיק משפטי
1989

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1989

1

סיעת מפד"ל בכנסת; לוי יצחק; חוק יסוד זכויות האדם;
-------------------------------------------------------------------------------35
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2974 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00105 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :עמדת המפד"ל
1989

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1989

1

מפד"ל; גיור; ילדי תימן; חוק יסוד זכויות האדם; יהודי ברית המועצות;
קליטת עליה; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
-------------------------------------------------------------------------------35
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2975 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00106 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :מאמרי עתונות
1988

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
תאריך התיק1990 ,1988:
הערות:
זמן השאלה 21

עד-

1990

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 60 -

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

דת ומדינה; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; ברית המועצות; אנטישמיות; חיפה;
חוק השבות; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------35
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2976 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00107 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :פרוטוקולים,פגישות,משא ומתן קואליציוני
01-11-1988
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
בתיק יש פנקס.
הערות:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-11-1988

1

מפד"ל; פרוטוקולים; קואליציה;
-------------------------------------------------------------------------------35
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2977 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00108 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :בחירות לרשויות המקומיות
תל אביב רמת גן )יחסי ציבור(
1993

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1993

1

ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; בחירות לרשויות המקומיות; מפד"ל;
התנגדות למופעי בידור; תל אביב; בני עקיבא בישראל; רמת גן; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------35
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2986 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00109 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :בחירות פנימיות
1992

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1992

1

מפד"ל; מפד"ל  -בחירות פנימיות; יהלום שאול; קטעי עתונות;
--------------------------------------------------------------------------------

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 61 -

-------------------------------------------------------------------------------36
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2989 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00110 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :עניינים מוניציפלים
1990

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1990

1

מפד"ל; בוכניק דוד;
-------------------------------------------------------------------------------36
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט2990 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00111 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות  -מדיני
1988

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1990

1

מפד"ל; חוק יסוד זכויות האדם; הרבנות הראשית לישראל; סיעת מפד"ל בכנסת;
המר זבולון; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; שאקי אבנר חי; פולארד אן;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------36
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3010 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00112 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קליטת עליה
1989

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1990

1

מפד"ל; יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; עליה; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
משרד הקליטה; המזרחי  -הועידה העולמית ה-כה; הפועל המזרחי בישראל;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------36
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3020 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00113 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות  -אן פולארד

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 62 -

-------------------------------------------------------------------------------1989
 1989עד-
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

פולארד אן; מפד"ל; המר זבולון; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------36
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3021 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00114 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות מסודרים לפי נושאים
1989

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1989

1

ילדים  -התעללות; מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות;
המר זבולון; שאקי אבנר חי; לוי יצחק; מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית;
דרוזים; מפד"ל  -הדור הצעיר;
-------------------------------------------------------------------------------36
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3032 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00115 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות מסודרים לפי נושאים
1989

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1989

1

כספים יחודיים; תקציב; יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; ועדת החינוך ]הכנסת[;
צה"ל; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת;
שאקי אבנר חי; חוק יסוד זכויות האדם; חינוך דתי; המר זבולון;
מפד"ל  -אפליה על רקע עדתי; דרוזים; טירת הכרמל; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------36
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3042 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00116 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :מאמרים  -עליה וקליטה
1989

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1

1990

"
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-------------------------------------------------------------------------------יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; אתגר  -מטה לקליטת עליה;
הפועל המזרחי בישראל; איגוד המושבים; יהודי אתיופיה; עליה; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------36
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3043 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00117 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :מאמרים
1989

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1990

1

יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; סיעת מפד"ל בכנסת; המר זבולון; צה"ל;
חוק יסוד זכויות האדם; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; גיור; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------36
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3044 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00118 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :מודעות הצפה
1988

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2020 :
בתיק גם הודעות אבל וברכות שונות.
הערות:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1990

1

שאקי אבנר חי; מפד"ל; מפד"ל  -בחירות פנימיות; בוכניק דוד;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; שנת שמיטה;
חוק השבות; יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; פולארד אן; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------36
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3045 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00118 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :מודעות הצפה
1985

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2016 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1986

1

מפד"ל; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; מיפקד; יהודי ברית המועצות; עליה;
הר הבית; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; יהודי אתיופיה; קליטת עליה; חינוך; ירדן;
הסכם שלום; מצרים; חילול שבת; רשות השידור; לבנון; צה"ל; כספים יחודיים;
חוק השבות; קטעי עתונות;

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3049 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00119 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :פרסומים  -דובר ]מסודר לפי חודשים[
1987

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1988

1

מפד"ל; הפועל המזרחי בישראל; סיעת מפד"ל בכנסת; שפירא יוסף; חינוך ממלכתי דתי;
שרות לאומי; המר זבולון; חוק השבות; לוי יצחק;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; דרוזים; חילול שבת;
בחירות לרשויות המקומיות; חבר הרבנים בישראל; מפד"ל  -הדור הצעיר;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------37
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3063 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00120 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :פרסומים וסטיקרים לשנת בחירות לכנסת ה[13-
1992

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1992

1

מפד"ל; מצעים; בחירות לכנסת;
-------------------------------------------------------------------------------37
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3066 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00121 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :טיוטת הבחירות לרשויות המקומיות
1989

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
הוצאו שתי תמונות.
הערות:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1989

1

קרית מלאכי; שדרות; מעלות; פתח תקוה; קרית עקרון; קרית גת; קרית אתא;
גבעת שמואל; נתיבות; גני תקוה; רמת השרון; בני ברק; אשקלון; באר שבע; דימונה;
גדרה; גבעתיים; בחירות לרשויות המקומיות;
-------------------------------------------------------------------------------37
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3071 :

"
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-------------------------------------------------------------------------------) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00122 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :תיוק קסטל
1990

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2022 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1992

1

כשרות; הצעות חוק; סיעת מפד"ל בכנסת; מפד"ל; פרוטוקולים; יהלום שאול;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; יהודי אתיופיה; קליטת עליה;
גוש אמונים ]תנועה אידאולוגית[; ארגון המורים הדתיים בישראל;
כפר הנוער הדתי  -כפר בתיה; בני ברק; יהודי תימן; צה"ל; כספים יחודיים;
משרד החינוך והתרבות; רט יצחק; הודעות לעתונות;
-------------------------------------------------------------------------------37
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3072 :
) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00122 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :תיוק קסטל
1994

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
הוצאו שני פרסומים.
הערות:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1994

1

סיעת מפד"ל בכנסת; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; צה"ל;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; המר זבולון; מפד"ל; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ז;
מערת המכפלה; כשרות; דרוזים; ירדן; הסכם שלום; שרות לאומי; ירושלים;
רמת הגולן; חוק ריבונות ישראל בגולן; אוניברסיטת בר אילן; תקשורת;
הודעות לעתונות;
-------------------------------------------------------------------------------37
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3073 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00122 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :תיוק קסטל
1995

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2025 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1995

1

סיעת מפד"ל בכנסת; מקומות קדושים; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; מפד"ל; צה"ל;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; המר זבולון; הרבנות הראשית לישראל;
שאקי אבנר חי; חוק הדיינים; אוניברסיטת בר אילן; עזה; רמת הגולן;
חוק ירושלים בירת ישראל; ירושלים; תקשורת; משרד החינוך והתרבות; חוק השבות;
מפד"ל  -הדור הצעיר; אנטישמיות; גיור; הפועל המזרחי בישראל; כשרות;
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-------------------------------------------------------------------------------מפד"ל  -בחירות פנימיות; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ז; הודעות לעתונות;
-------------------------------------------------------------------------------37
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3091 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00123 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :תקשורת -תיק ריק
הערות:

התיק הנ"ל ריק.

זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

-------------------------------------------------------------------------------37
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3092 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00124 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :תקשורת[
1989

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1989

1

מפד"ל; רט יצחק; הפועל המזרחי בישראל; איגוד המושבים;
-------------------------------------------------------------------------------37
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3093 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00125 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :בחירות מוניציפליות 98 -
1989

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2019 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1989

1

בחירות לרשויות המקומיות; מפד"ל; חצור הגלילית; נס ציונה; ירושלים; חיפה;
נצרת; חדרה; נתניה; עכו; נהריה; כרמיאל; הוד השרון; פתח תקוה; פרדס חנה;
זכרון יעקב; בנימינה; אור עקיבא; קרית ביאליק; קרית ים; קרית אתא;
קרית מוצקין; בני ברק; גבעתיים; גדרה; באר שבע; אשקלון; קרית גת; שדרות;
נתיבות; אופקים; גבעת שמואל; קרית עקרון; קרית מלאכי; עתלית; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------37
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3095 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00126 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
תאריך התיק מ-

1990

עד-

1990

"
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-------------------------------------------------------------------------------פתוח לעיון בשנת2020 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

סיעת מפד"ל בכנסת; מפד"ל; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
יוסף עובדיה; קליטת עליה; חינוך דתי; יהודי אתיופיה; עליה; כהנא מאיר;
אליצור  -איגוד ספורטיבי דתי; שפירא יוסף; אבוחצירא אהרן; רמת גן; גבעתיים;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------37
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3099 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00127 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
1992

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1993

1

סיעת מפד"ל בכנסת; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; אלוני שולמית;
תקשורת; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; חינוך; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
מפד"ל; חינוך חרדי; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------38
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3101 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00128 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי רדיו וטלויזיה[
1991

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1991

1

סיעת מפד"ל בכנסת; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; ערבים; ירושלים; מפד"ל;
התחיה ]תנועה פוליטית[; המר זבולון; רמת הגולן; כספים יחודיים; תקציב;
ילדים  -התעללות; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; שטרן קטן שרה; שאקי אבנר חי; מצרים;
הרבנות הראשית לישראל;
-------------------------------------------------------------------------------38
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3107 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00129 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי רדיו וטלויזיה[
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :

1991

עד-

1993

"
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-------------------------------------------------------------------------------זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; מפד"ל; אופקים; שדרות; סיעת מפד"ל בכנסת; כשרות;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; מפד"ל  -בחירות פנימיות;
יהודה ,שומרון ועזה  -בטחון;
-------------------------------------------------------------------------------38
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3111 :
) א'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00130 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי רדיו וטלויזיה[
01-04-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-08-1994

1

שאקי אבנר חי; סיעת מפד"ל בכנסת; מפד"ל; ירדן;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; הר הבית; חינוך דתי; ארגנטינה;
האגוד העולמי של המורים הדתיים; הקונגרס העולמי ה-א ]למחנכים דתיים[;
שרות לאומי; מבקר המדינה; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; משרד החינוך והתרבות;
קרית ארבע; צה"ל; בני עקיבא  -בוגרים; מעלות; ישיבות הסדר;
-------------------------------------------------------------------------------38
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3112 :
) ב'(
מספר כרכים2 :
מספר תיק00130 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי רדיו וטלויזיה[
01-08-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-08-1994

1

אשקלון; הפועל המזרחי בישראל; מפד"ל; מערת המכפלה; סיעת מפד"ל בכנסת; צה"ל;
שאקי אבנר חי; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין;
-------------------------------------------------------------------------------38
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3167 :
) א'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00131 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי עתונות[
01-03-1991
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1

31-03-1991

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 69 -

-------------------------------------------------------------------------------מפד"ל; מועצות דתיות; קרית מוצקין; אבוחצירא אהרן; סיעת מפד"ל בכנסת;
שאקי אבנר חי; כספים יחודיים; תקציב; יהודי ברית המועצות; קליטת עליה;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------38
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3168 :
) ב'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00131 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי עתונות[
01-04-1991
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-05-1991

1

מפד"ל; ירושלים; סיעת מפד"ל בכנסת; תקציב; קואליציה;
אמונה  -תנועת האשה הדתית לאומית; יהודי ברית המועצות; קליטת עליה;
כספים יחודיים; שאקי אבנר חי; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------38
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3169 :
) ג'(
מספר כרכים3 :
מספר תיק00131 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי עתונות[
01-06-1991
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-06-1991

1

מפד"ל; סיעת מפד"ל בכנסת; ירושלים; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות;
אוניברסיטת בר אילן; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------39
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3173 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00132 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי עתונות
01-12-1991
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2021 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-12-1991

1

סיעת מפד"ל בכנסת; רשות השידור; ירושלים; התנחלות;
עטרת כהנים  -עמותה להתיישבות בעיר העתיקה; קטעי עתונות;
--------------------------------------------------------------------------------

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 70 -

-------------------------------------------------------------------------------39
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3174 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00133 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי עתונות[
1991

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1993

1

מפד"ל; ברנשטיין צבי; הרבי מלובביץ'  -ר' מנחם מנדל שניאורסון; ירושלים;
התנחלות; סיעת מפד"ל בכנסת; לוינגר משה;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; בנק המזרחי; אלוני שולמית; חינוך;
יהודי אתיופיה; עליה; יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------39
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3175 :
) א'(
מספר כרכים4 :
מספר תיק00134 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי עתונות[
01-01-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1994

1

מפד"ל; מפד"ל  -בחירות פנימיות; חינוך ממלכתי דתי; רמת הגולן;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; אלון מורה ]ישוב[; סיעת מפד"ל בכנסת;
הרבי מלובביץ'  -ר' מנחם מנדל שניאורסון; מעלות; קרית ארבע; באר שבע; תל אביב;
רמת גן; בני ברק; גבעתיים; פתח תקוה; דימונה; חוק ביטוח בריאות ממלכתי;
נבון גד; הרבנות הצבאית; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------39
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3176 :
) ב'(
מספר כרכים4 :
מספר תיק00134 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי עתונות[
01-07-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1994

1

ירדן; הסכם שלום; מפד"ל; מפד"ל  -בחירות פנימיות; סיעת מפד"ל בכנסת;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; מבקר המדינה;
בחירות לרשויות המקומיות; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------39
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3177 :

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

"

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 71 -

-------------------------------------------------------------------------------) ג'(
מספר כרכים4 :
מספר תיק00134 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי עתונות[
01-08-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-08-1994

1

כשרות; סיעת מפד"ל בכנסת; מפד"ל; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; מערת המכפלה;
שאקי אבנר חי; ירושלים; אביחיל אליהו; ירדן; הסכם שלום; הר הבית;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; גיור; קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------39
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3178 :
) ד'(
מספר כרכים4 :
מספר תיק00134 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק] :קטעי עתונות[
1994

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
תאריך התיק1994.12 ,1994.8:
הערות:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1994

1

מפד"ל; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ז; מפד"ל  -בחירות פנימיות;
מפד"ל  -הדור הצעיר; הרבנות הראשית לישראל; ליבוביץ ישעיהו; סיעת מפד"ל בכנסת;
קטעי עתונות;
-------------------------------------------------------------------------------39
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3190 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00135 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :קטעי רדיו וטלויזיה
01-04-1988
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2018 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-04-1988

1

סיעת מפד"ל בכנסת; שאקי אבנר חי; המר זבולון; אבוחצירא אהרן; בן מאיר יהודה;
-------------------------------------------------------------------------------40
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3191 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00000 :
מספר מחזור100 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :פרסומים שהוצאו מתיקים ונמצאים במיכל הנ"ל.
תאריך התיק מ-

1985

עד-

1994

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 72 -

-------------------------------------------------------------------------------פתוח לעיון בשנת2022 :
תאריך התיק1994 ,1990 ,1985:
הערות:
במיכל פרסומים ותמונות בלבד ולכן פתוח לעיון.
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

פרסומים; סיעת מפד"ל בכנסת; בחירות לכנסת; מפד"ל; מפד"ל  -הועידה הארצית ה-ז;
נתיבות; המרכז לחינוך הדתי בישראל; חבר הרבנים בישראל;
-------------------------------------------------------------------------------1
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3192 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00001 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :הודעות לעתונות
01-06-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1993

1

מפד"ל; מימד  -התנועה להתחדשות הציונות הדתית; המר זבולון;
מפד"ל  -הדור הצעיר; סיעת מפד"ל בכנסת; יהודי אתיופיה; עליה; קליטת עליה;
ישיבת עטרת כהנים; חינוך חרדי; הפועל המזרחי בישראל;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; אלוני שולמית; צה"ל;
משרד החינוך והתרבות; רמת הגולן; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; אנטישמיות;
בנק המזרחי; כשרות; עטרת כהנים  -עמותה להתיישבות בעיר העתיקה; הצעות חוק;
הודעות לעתונות;
-------------------------------------------------------------------------------1
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3195 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00002 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :הודעות לעתונות
01-01-1992
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-07-1993

1

ארגון המורים הדתיים בישראל; הרבנות הראשית לישראל; ליבוביץ ישעיהו;
פרס ישראל; חוק ירושלים בירת ישראל; רמת הגולן; חינוך ממלכתי דתי;
סיעת מפד"ל בכנסת; אלוני שולמית; אוניברסיטת בר אילן; מפד"ל;
אל על  -נתיבי אוויר לישראל; גבעת שמואל; כשרות; סוריה; הצעות חוק;
הודעות לעתונות;
-------------------------------------------------------------------------------1
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3201 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00003 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :דובר המפד"ל

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 73 -

-------------------------------------------------------------------------------שם התיק :הודעות לעתונות
01-08-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-10-1993

1

אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; סיעת מפד"ל בכנסת; צה"ל; גני תקוה; יהלום שאול;
דרוזים; שנת שמיטה; הקבוץ הדתי; בחירות לרשויות המקומיות; סוריה; משרד הדתות;
חינוך; סנהדראי טובה; הודעות לעתונות;
-------------------------------------------------------------------------------1
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3202 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00004 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :הודעות לעתונות
01-10-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2023 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

31-10-1993

1

שנת שמיטה; סיעת מפד"ל בכנסת; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; גרמניה; חילול שבת;
ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה; חוק ריבונות ישראל בגולן;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; בחירות לרשויות המקומיות; רכסים; הצעות חוק;
תקשורת; שאקי אבנר חי; צה"ל; בורג יוסף; דרום אפריקה; דרוזים;
ילדים  -התעללות; השדולה למען הילד; הודעות לעתונות;
-------------------------------------------------------------------------------1
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3203 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00005 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :הודעות לעתונות
01-11-1993
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

28-02-1994

1

סיעת מפד"ל בכנסת; צה"ל; המר זבולון; יריחו; ישיבת שלום על ישראל;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; קבר יוסף בשכם; חוק ריבונות ישראל בגולן; מפד"ל;
מיפקד; השדולה למען הילד; הודעות לעתונות;
-------------------------------------------------------------------------------2
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3204 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00006 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :הודעות לעתונות

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 74 -

-------------------------------------------------------------------------------31-05-1994
 01-12-1993עד-
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

סיעת מפד"ל בכנסת; שרות לאומי; חינוך ממלכתי דתי; דרוקמן חיים; תקשורת;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; מבקר המדינה; משרד החינוך והתרבות; מפד"ל;
פרוטוקולים; הקבוץ הדתי; ש"ס  -תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה;
הודעות לעתונות;
-------------------------------------------------------------------------------2
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3205 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00007 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :הודעות לעתונות
1994

תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
תאריך התיק1994.4-1994.9, 1994.1:
הערות:
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

1994

1

מפד"ל; מפד"ל  -הדור הצעיר; המר זבולון; גיור; חוק ריבונות ישראל בגולן;
רמת הגולן; הצעות חוק; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; בית הדין הרבני; ירושלים;
סיעת מפד"ל בכנסת; מערת המכפלה; צה"ל; כשרות; תקשורת; הודעות לעתונות;
-------------------------------------------------------------------------------2
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3208 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00008 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :הודעות לעתונות
01-03-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2024 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-06-1994

1

סיעת מפד"ל בכנסת; המר זבולון; שאקי אבנר חי; יד ושם;
אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; צה"ל; יהודי מרוקו; מרוקו; בית הדין הרבני;
השדולה למען הילד; מעלות; ישיבות הסדר; רמת הגולן; חברון; הודעות לעתונות;
-------------------------------------------------------------------------------2
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3213 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00009 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :הודעות לעתונות
01-10-1994
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2025 :

עד-

30-04-1995

"

" **LMS PLUSהמכון לחקר הציונות הדתית **
כללי
מספרון ( -
דו"ח פריטים )

תאריך 18/11/04 -
דף מספר 75 -

-------------------------------------------------------------------------------זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

1

סיעת מפד"ל בכנסת; סוריה; קרית שמונה; חילול שבת;
יהודה ,שומרון ועזה  -התנחלות; צה"ל; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; אנטישמיות;
מפד"ל; מפד"ל  -הדור הצעיר; כשרות; מערת המכפלה; המר זבולון; המתות חסד; ירדן;
הסכם שלום; שרות לאומי; הר הבית; הצעות חוק; הודעות לעתונות;
-------------------------------------------------------------------------------2
 018מספר מיכל:
מספר יחידה:
מספר פריט3217 :
(
מספר כרכים1 :
מספר תיק00010 :
מספר מחזור200 :
שם יחידה :דובר המפד"ל
שם התיק :הודעות לעתונות
01-04-1995
תאריך התיק מ-
פתוח לעיון בשנת2025 :
זמן השאלה 21
מלאי )אתר ,מקור ,מדף(:

1

1

עד-

30-06-1995

1

גרמניה; כספים; תקשורת; ירושלים; בתי עלמין; חוק ירושלים בירת ישראל; עזה;
רמת הגולן; בני ברק; אש"ף  -ארגון שחרור פלסטין; ישראלי שאול; צה"ל; ירדן;
חילול שבת; חוק הדיינים; סיעת מפד"ל בכנסת; הודעות לעתונות;
--------------------------------------------------------------------------------

סה"כ פריטים237 :
 %פריטים מסה"כ פריטים42.1 :
237
סה"כ מלאי:

