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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    910   מי    

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

      1:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12604: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

גלבר                                                 - גמילות חסדים :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    זילברפרב שלום; המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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

      1:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12605: מספר פריט 

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

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

גלבר                                                 - גמילות חסדים :  שם התיק 

                                  1989-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    זילברפרב שלום; המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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

      1:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12606: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

עזרה הדדית                                           - ותיקי התנועה :  שם התיק 

                                  1983-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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

      1:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12607: מספר פריט 

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

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

עזרה הדדית                                           - ותיקי התנועה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1983-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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

      1:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12608: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

מפעלים חברתיים                                       - ותיקי התנועה :  שם התיק 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         ימי עיון; המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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

      2:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12609: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

מפעלים חברתיים                                       - ותיקי התנועה :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         ימי עיון; המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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

      2:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12610: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

קרן לעזרה הדדית                                      - ותיקי התנועה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  קרנות; ימי עיון; המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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

      2:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12611: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

]                         חשבוניות של הארגון המיוחד של יוצאי רומניה:  [שם התיק 

                                  1991-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            בנקים; המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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

      2:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12612: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

גלבר                                  - גמילות חסדים - ותיקי התנועה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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

      2:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12613: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

עסקנים                                               - ותיקי התנועה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    זילברפרב שלום; המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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

      2:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12614: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

-                      ועדות - כנס ארצי של המועצה והמזכירות הארצית :  [שם התיק 

]                   ח"קופת גמ, פנסיונרים, ארגון, פרסום, הסברה, כספים 

                                  1985-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

; קרנות; פרוטוקולים; זילברפרב שלום; המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

;                                                               כספים;     תקנות 

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

      3:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12617: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

]                     ימי עיון, שבתות עיון, טיולים- [מפעלים חברתיים :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         ימי עיון; המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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

      3:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12618: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

ימי עיון                                             - ותיקי התנועה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         ימי עיון; המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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

      3:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12619: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי                           - ארגון ותיקי התנועה  : שם יחידה 

]                                           מגבית- קרן לעזרה הדדית :  [שם התיק 

                                  1990-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            קרנות; המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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

      3:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12620: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

גמלאים                                               - ותיקי התנועה :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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

      4:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12621: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

גמלאים                                               - ותיקי התנועה :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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

      4:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12622: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

גמלאים                                               - ותיקי התנועה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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

      4:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12623: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

]                              פנקסי קבלות למגבית- קרן לעזרה הדדית :  [שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            קרנות; המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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



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

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

                                                 

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

      4:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12624: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

בית הכנסת עבודת ישראל                                - ותיקי התנועה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         בתי כנסת; המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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

      4:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12625: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

ל                                     "ש מברך ז"קרן ע- ותיקי התנועה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            קרנות; המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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

      4:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12626: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

]                               ימי עיון בקיבוץ לביא- [ותיקי התנועה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         ימי עיון; המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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

      4:             מספר מיכל019:                  מספר יחידה12627: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

המזרחי הפועל המזרחי                            - ארגון ותיקי התנועה : שם יחידה 

]                                 ימי עיון בקיבוץ לביא[ותיקי התנועה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                         ימי עיון; המזרחי הפועל המזרחי-     ארגון ותיקי התנועה  

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

                                               22: כ פריטים"סה 

.                                              13: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                               22:   כ מלאי"סה 




