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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    120   מי    

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

      1:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12642: מספר פריט 

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

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ועידות                                                - עליה וקליטה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

רשימת אזורי הבחירה          . 1נעלה   . ב. ח ועדת יגר"דו. א: בתיק:       הערות 

ל                                     "רשימת הצירים לועידת המפד.2 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          ועדת יגר;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;              סניפים- הפועל המזרחי בישראל ; ל"מפד; לחידוש פני התנועה-     נעלה  

];                                                      ל"מפד[    המשמרת הצעירה  

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

      1:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12643: מספר פריט 

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

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ועידות                                                - עליה וקליטה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

רשימת אזורי הבחירה                                  - נעלה : בתיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       עליה; ועדת יגר; חוקה; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                                  שאקי אבנר חי;     קטעי עתונות 

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

      1:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12644: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

]                                                קליטת עולי אתיופיה:  [שם התיק 

                                  1986-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; יהודי ברית המועצות; יהודי אתיופיה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                                                     קליטת עליה 



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

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

                                                 

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

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

      1:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12645: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

]                                          כרטיסי ברכה[ עליה וקליטה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      1:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12646: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

]                                                             ברכות:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      1:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12647: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

]                                                            הזמנות:  [שם התיק 

                                  1987-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      1:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12648: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סיעת למפנה                                            - עליה וקליטה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

ל                          "רשימת הצירים לועידת המפד- נעלה : בתיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               סיעה[למפנה ; מיפקד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      1:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12649: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים בישראל                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          המרכז לחינוך הדתי בישראל;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                                     ארגון המורים הדתיים בישראל 

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

      1:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12650: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

עליה                                              - תנועת ארץ ישראל :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 עליה; קטעי עתונות;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      1:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12651: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

רשויות מקומיות                                                      :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    מועצות מקומיות;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      1:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12652: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

חבר הרבנים                                                          :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      2:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12653: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מחלקת תרבות                                           - עליה וקליטה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      2:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12654: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ירושלים                                   - ל "המשמרת הצעירה של המפד:  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ירושלים]; ל"מפד[המשמרת הצעירה ;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      2:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12655: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

תשמישי קדושה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      2:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12657: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ל                                             "המשמרת הצעירה של המפד:  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];             ל"מפד[המשמרת הצעירה ;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      2:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12658: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף ירושלים                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       סניפים- פרוטוקולים - ל "מפד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                                                        ירושלים 

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

      2:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12659: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

קמחא דפסחא                                                          :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        קמחא דפסחא;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      2:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12660: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

הלוואות                                                             :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      2:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12661: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ירוחם                                                      - סניפים :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      2:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12662: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף יהוד                                                           :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; יהוד; סניפים- פרוטוקולים - ל "מפד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      2:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12663: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף יבנה                                                           :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; יבנה; סניפים- פרוטוקולים - ל "מפד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      2:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12665: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף טירת הכרמל                                                     :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      2:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12666: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף טבריה                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      2:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12667: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף חצור הגלילית                                                   :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      2:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12668: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף חיפה                                                           :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      2:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12669: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף חדרה                                                           :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              חדרה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      2:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12670: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

יפו                                                , יוקנעם- סניפים :  שם התיק 

התיקים ריקים                                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      2:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12672: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

תנועת האשה הדתית לאומית                                     - אמונה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                1987אוקטובר - ידיעון אמונה : בתיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                                          גני ילדים ומעונות יום 

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

      3:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12673: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

]                                       פרוטוקולים- הודעות לעתונות :  [שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1995-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         קליטת עליה; יהודי אתיופיה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                           קטעי עתונות; ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל-     עזרא  

;      יהודי תימן; גיור; יהודי ברית המועצות; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                                       סניפים- הפועל המזרחי בישראל ;     הרצליה 

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

      3:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12674: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

עתון הצפה                                                   - תרבות :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        המר זבולון;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      3:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12675: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

אירועים בסניפים                                                     :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה;     המר זבולון 

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

      3:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12676: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מחלקת הסברה                                                 - ל "מפד:  שם התיק 

                                  1989-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                     הסברה- ל "מפד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      3:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12677: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

קרית ארבע                                               " ניר"ישיבת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      3:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12678: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

]                                           בחירות לכנסת השתים עשרה:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

               30. 4. 1987- ל "חוברת בשם החלטות ועידת המפד: בתיק :       הערות 

ל                          "התיחסות למפד- עתונים בצרפתית וספרדית  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          הכנסת השתיים עשרה; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                     תנועת התאחדות הספרדים שומרי תורה- ס "    ש 

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

      3:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12679: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

בר מצוה ובנות מצוה                                                  :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           בר מצוה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      3:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12680: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

המשמרת הצעירה                        , דור ההמשך, הדור הצעיר- ל "מפד:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  המזכירות העולמית- המשמרת הצעירה ;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                   דור ההמשך- ההסתדרות הציונית העולמית ; הדור הצעיר- ל "    מפד 

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

      3:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12681: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

"                           מורשת לתרבות והסברה לצעירים ונוער"עמותת :  שם התיק 

                                  1989-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                        לתרבות והסברה לצעירים ונוער-     מורשת  

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

      4:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12682: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סטודנטים                                               - סניף שדרות :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      4:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12683: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

זכרון דברים                                            - פרוטוקולים :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

בתיק סטנוגרמה מישיבת הפועל המזרחי הועד הפועל                     :       הערות 

                     27. 7. 1989בית סוקולוב - מחלקת עליה וקליטה   

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;         יהודי אתיופיה; פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                     פורת חנן; אבטבי אליעזר; יהודי ברית המועצות;     קליטת עליה 

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

      4:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12684: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

המרכז הרוחני למסורת וישיבה ליהודי אתיופיה                           :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     יהודי אתיופיה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      4:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12685: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מוסדות חינוך                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               מוסדות חינוך בישראל;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      4:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12686: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

המרכז לחינוך דתי                                                    :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          המרכז לחינוך הדתי בישראל;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      4:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12687: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ז                                               "פסח תשמ- עליה לרגל :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      4:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12688: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

כספים                                                       - חינוך :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             כספים;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      4:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12689: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

טיולים                                                  - בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

];                                      מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

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

      4:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12690: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

קטעי עתונות ומאמרים על המחלקה                                       :  שם התיק 

                                  1989-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           קליטת עליה; קטעי עתונות;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;              יהודי ברית המועצות; יהודי הונגריה; יהודי אתיופיה;     יהודי בוכרה 



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

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

                                                 

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

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

      4:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12691: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

שדרות                                                 - עליה וקליטה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      4:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12692: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף שלומי                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      4:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12693: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף תל אביב                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           תל אביב;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      4:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12694: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

חנן                                                     -תל, תל מונד:  שם התיק 

.                                                     תיקים ריקים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      4:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12695: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ארועים שונים                                                        :  שם התיק 

התיק ללא תאריך                                                   :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      4:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12696: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

גמלאות לעובדים דתיים                                         - גלעד :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];            מאזן[דין וחשבון כספי ;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      5:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12697: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

הרב יצחק לוי                                    - ל התנועה "לשכת מזכ:  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              פרוטוקולים; לוי יצחק;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      5:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12698: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

אליעזר אבטבי                                   - ל הפועל המזרחי "מזכ:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        יהודי גרוזיה; אבטבי אליעזר;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      5:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12699: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

שאול יהלום                                            - מזכיר מדיני :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 יהלום שאול; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      5:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12700: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

הועדה לעלית הנוער הדתי                                              :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

];                                      מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

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

      5:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12701: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

בקשות לעליה                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 



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

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

                                                 

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

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

      5:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12702: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

משרד הדתות                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            משרד הדתות; המר זבולון;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      5:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12703: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

משרד הקליטה                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     יהודי אתיופיה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      5:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12704: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

משרד הפנים                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        משרד הפנים;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      5:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12705: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

"                                                       עמיחי"תנועת :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

; פעילות למען יהודי אתיופיה- עמיחי ;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      5:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12706: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

רווחה                                                 - רפאל בן נתן :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      5:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12707: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ארגון עולי אתיופיה                                                  :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     יהודי אתיופיה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      5:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12708: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ועדה לענייני אתיופים                                                :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     יהודי אתיופיה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      6:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12709: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ארועים                                                              :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      6:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12710: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

המשמרת הצעירה העולמית                                               :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             המשמרת הצעירה העולמית;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      6:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12711: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

עמותת מורשת                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                        לתרבות והסברה לצעירים ונוער-     מורשת  

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

      6:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12712: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק000: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ארגון המורים הדתיים                                                 :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        ארגון המורים הדתיים בישראל;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 



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

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

                                                 

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

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

      6:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12713: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00068:        מספר תיק000: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

הקיבוץ הדתי                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      6:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12714: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

המרכז העולמי                                               - המזרחי :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             המרכז העולמי- המזרחי ;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      6:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12715: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

שבתות עיון                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      6:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12716: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק000: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

עבודות לעולים                                                       :  שם התיק 

תיק ריק                                                          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      6:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12717: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק000: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

בר אילן                                   , תהילה, למפנה- השתלמויות :  שם התיק 

תיקים ריקים                                                      :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      6:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12718: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

קמחא דפסחא                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        קמחא דפסחא;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      6:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12719: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

התישבות                                                             :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];            מועצה אזורית[חוף עזה ;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

];   מושב[נצר חזני ]; מושב[גדיד ]; מושב[גני טל ]; מושב[גן אור ]; מושב[    בדולח  

;    התיישבות; מפות; ישיבת ימית]; ישוב קהילתי[נוה דקלים ]; מושב שיתופי[    קטיף  

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

      6:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12720: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

עתון הצפה                                                           :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                        ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל-     עזרא  

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

      6:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12721: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

יהודי ברית המועצות                                                  :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                יהודי ברית המועצות;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      6:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12722: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מכתבי עולים                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      6:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12723: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

פסח                                                   - עליה וקליטה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      6:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12724: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

יהודי תימן                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           קטעי עתונות; יהודי תימן;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      6:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12725: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סטודנטים אתיופים                                                    :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      7:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12726: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סטודנטים ברית המועצות                               - סטודנטים מערב :  שם התיק 

התיקים ריקים                                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      7:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12727: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

עמותות                                                      - כספים :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      7:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12728: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מלגות                                                       - קרנות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      7:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12729: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

עלית הנוער הונגריה                                           " שמור:  "שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     יהודי הונגריה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      7:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12730: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מכון                  , ם"מכון הרמב, מכון שלום לשבטי ישורון- מכונים :  שם התיק 

גוש אמונים                                         - י "מכון ש, מאיר 

                                  1989-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;         מכון מאיר ללימודי היהדות]; חקר קהילות ישראל[    מכון שלום לשבטי ישורון 

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

      7:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12731: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מלגות                                                       - קרנות :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       מלגות לימוד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      7:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12732: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

התכתבות                                             - עובדים זמניים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      7:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12733: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

אברהם ורדאי                                                - עובדים :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      7:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12734: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מיכאל אשכול                                                - עובדים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      7:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12735: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

זלקה אפרים                                                 - עובדים :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      7:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12743: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

נגה ישעיהו                                                 - עובדים :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      7:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12744: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                            - הפועל המזרחי בישראל: שם יחידה 

יצחק אברהם                                                - עובדים  :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      7:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12745: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

רנדלר אחלאי                                                - עובדים :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      7:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12746: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ברוך יהודה                                     , עקיבא אורי- עובדים :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      8:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12766: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

                                          7- הועידה הארצית ה- ל "מפד:  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           בית הדין העליון- ל "מפד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                              ז-הועידה הארצית ה- ל "מפד; הדור הצעיר- ל "    מפד 

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

      8:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12767: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מועצה ציבורית לחילופי נוער                                          :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      המועצה הציבורית לחילופי נוער;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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



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

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

                                                 

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

      8:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12768: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

המועצה הציבורית לחילופי נוער                                        :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               המועצה לחילופי נוער;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      8:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12769: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

                                               13-מטה בחירות לכנסת ה:  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                       13-הצעה למצע התנועה לבחירות לכנסת  ה: בתיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ל"מפד; הכנסת השלוש עשרה; מצעים;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      8:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12771: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

אוניברסיטת בר אילן                                                  :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                אוניברסיטת בר אילן;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      8:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12772: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

המשמרת הצעירה                                                       :  שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;         מחנה הציונות הדתית- ד "מצ;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

];                                                      ל"מפד[    המשמרת הצעירה  

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

      8:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12773: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סטודנטים                                                            :  שם התיק 

התיק ללא תאריך                                                   :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      8:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12774: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סטודנטים מארצות המערב                                               :  שם התיק 

תיק ריק                                                          :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      8:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12776: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

חולון                                                               :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      8:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12777: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

תנועת התנדבות לעליה הדתית                                    - תהלה :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      8:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12778: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

אגוד המושבים                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];            ישוב קהילתי[כרמי צור ;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                     כפר תפוח]; ישוב קהילתי[פסגות ]; ישוב קהילתי[    נוה דניאל  

];                              ישוב קהילתי[פדואל ]; ישוב קהילתי[    קרית נטפים  

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

      8:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12779: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

כ שאקי אבנר חי                                                    "ח:  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      שאקי אבנר חי;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      8:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12780: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

]                                                      שוטף- עולים :  [שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;              ביבי יגאל; חינוך דתי;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      9:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12781: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

קשרי חוץ                                                            :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      9:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12782: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

המכון לפרסומים ביהדות בשפה הרוסית                           "  אמנה:  "שם התיק 

                                  1989-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      9:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12783: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

הסוכנות היהודית                                                     :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     יהודי הונגריה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

];      מ"המזרחי הפוה[הועדה לעלית הנוער הדתי; המחלקה לעליה-     הסוכנות היהודית  

;                                                    קטעי עתונות;     קליטת עליה 

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

      9:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12786: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

משרדי ממשלה שונים                                                   :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      9:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12787: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

קמחא דפסחא                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        קמחא דפסחא;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      9:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12788: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

קמחא דפסחא                                                          :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        קמחא דפסחא;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      9:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12789: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

תשלומים                                      , 13-מטה בחירות לכנסת ה:  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             כספים;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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



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

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

                                                 

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

      9:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12790: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

יהודי אתיופיה                                                       :  שם התיק 

                                  1993-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

ד            "כסלו תשמ, לעדה ולמשפחה- בתיק פרסום בשם מקראי יהדות :       הערות 

.                   בהוצאת האגף לתרבות תורנית משרד החינוך והתרבות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        יהודי אתיופיה; קטעי עתונות;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      9:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12792: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

קליטת עליה                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        קליטת עליה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      9:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12794: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

']                             כרזות וכו, שלטים, פעילות בקרב העולים:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             כרזות;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      9:             מספר מיכל021:                  מספר יחידה12795: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מלגות                                                       - קרנות :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      10:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12811: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה  והקליטה                          - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מחלקת ארגון                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   הכנסת האחת עשרה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                                   ל"מפד;     הכנסת השתיים עשרה 

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

      10:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12812: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

]                                                     בקשות, מכתבים:  [שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      10:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12813: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

התנועה                                                 - יצחק קדמון :  שם התיק 

                                  1976-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        קדמון יצחק;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      10:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12814: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00122:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

עליה                                                                :  שם התיק 

                                  1957-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      10:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12815: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

עליה                                                                :  שם התיק 

                                  1956-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      10:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12816: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה  והקליטה                          - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

עליה                                                                :  שם התיק 

                                  1957-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      10:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12817: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

"                                                          מכון אור:  "שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                     יהודי אתיופיה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      10:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12818: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

"                                                          מכון אור:  "שם התיק 

.                                                         תיק ריק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      10:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12819: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה  והקליטה                          - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

                                           1992בחירות - דודו גרוסמן :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                      13-הצעה למצע התנועה לבחירות לכנסת ה- בתיק :       הערות 

.                                           13-ל לכנסת ה"מצע המפד 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ל"מפד; הכנסת השלוש עשרה; מצעים;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      10:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12820: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

                                                 13-הכנסת ה- בחירות :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           ל"מפד; הכנסת השלוש עשרה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      10:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12821: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

]                                           חלוקת דברי פרסום לעולים:  [שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      10:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12822: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

                                                   13-בחירות לכנסת ה:  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           ל"מפד; הכנסת השלוש עשרה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      11:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12823: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

חזי עובדיה                                             , דודו גרוסמן:  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      11:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12824: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

]                                            ד"ברכות לשנה החדשה תשנ:  [שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      11:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12825: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סטודנטים אתיופים                                                    :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      11:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12826: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מנהיגים רוחניים                                                     :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      11:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12827: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ועדות קליטה                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      11:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12828: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

פרסומי בחירות                                                       :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;           ל"מפד; הכנסת השלוש עשרה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      11:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12829: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סטודנטים                                                  - ירושלים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      11:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12831: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

תכניות המחלקה                                                       :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

ח על פעילות המחלקה לעליה וקליטה בשנה האחרונה         "דו. 1: בתיק:       הערות 

                                  1990תכנית קליטה . 2 1990נובמבר  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      11:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12833: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

]                                      קשרים עם מוסדות ציבור וחינוך:  [שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      11:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12834: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

]                                      קשרים עם מוסדות ציבור וחינוך:  [שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      12:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12839: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

הצעות פרסום לעליה  וקליטה                                           :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      12:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12840: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

איגוד המושבים של הפועל המזרחי                                       :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     איגוד המושבים;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      12:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12841: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

המכון לפרסומים ביהדות                                        - אמנה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 



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

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

                                                 

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

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

      12:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12842: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

בני עקיבא בישראל                                                    :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

העולה ואנחנו בהוצאת       , העליה- ושבו בנים לגבולם - בתיק פרסום :       הערות 

.                      א"ניסן תשנ- מחלקת הדרכה , בני עקיבא בישראל 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  בני עקיבא בישראל;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      12:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12843: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

הועדה לעלית הנוער הדתי                                              :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

];                                      מ"המזרחי הפוה[    הועדה לעלית הנוער הדתי 

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

      12:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12844: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

גמלאות לעובדים דתיים                                        - גילעד :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];            מאזן[דין וחשבון כספי ;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                         מ"גימלאות לעובדים דתיים בע-     גילעד  

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

      12:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12845: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

תעסוקה לעולים                                , בתי ספר, כספים, חינוך:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

תיקים ריקים                                                      :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      12:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12846: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

]                                            נפתלי פורוש[חינוך כללי :  שם התיק 

                                  1989-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

ל והועידה הארצית המאוחדת של           "למוסדות המפד- חוקה - בתיק :       הערות 

                                  1986יולי - ו "תמוז תשמ- התנועה  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    חוקה; ועדת יגר;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      12:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12847: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

]                                  ישיבת בני עקיבא בית יהודה[ישיבות :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      12:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12848: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ת מצוות                                                          /בר:  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 



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

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

                                                 

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

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

      12:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12849: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00150:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

יוצא                                                   /התכתבות נכנס:  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      12:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12850: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

שוטף                                                 - טיפול בעולים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      12:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12851: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סטודנטים                                               - יהדות תימן :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        יהודי תימן;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      12:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12852: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00153:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                            - הפועל המזרחי בישראל: שם יחידה 

הועד הציבורי להצלת יהודי תימן                                       :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                        יהודי תימן;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      13:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12853: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00154:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

בחירות                                                    - חשבונות :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      13:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12854: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

רשימות                                             , עולים- תלמידים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      13:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12855: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

עולים                                       - רשימות תלמידי בתי ספר :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      13:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12856: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00157:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

רשימות עולים מארצות הרווחה                                          :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      13:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12857: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

רשימות עולים                                                        :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      13:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12858: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מזון לעולה                                              - מזל לעולה :  שם התיק 

התיק ללא תאריך                                                   :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      13:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12859: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00160:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

רשימות המתפקדים                                                     :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             מיפקד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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



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

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

                                                 

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

      14:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12860: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

]                                                          קשרי חוץ:  [שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        אסירי ציון;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      14:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12861: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

קרן וינר                                                  / התכתבות :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       ל"ש יוסף וינר ז"קרן מלגות ע;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      14:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12864: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ל                                "ש יוסף וינר ז"קרן מלגות ע- מכתבים :  שם התיק 

                                  1981-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       ל"ש יוסף וינר ז"קרן מלגות ע;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      14:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12865: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

]                                             קרן וינר- פרוטוקולים :  [שם התיק 

                                  1983-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                        פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                                ל"ש יוסף וינר ז"    קרן מלגות ע 

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

      14:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12867: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00163:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

עליה וקליטה של יהדות אתיופיה                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; פעילות למען יהודי אתיופיה- עמיחי ;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                                       תקנון;     יהודי אתיופיה 

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

      14:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12868: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00164:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

יהודי תימן                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

"                        אומרים שאין יהודים בתימן"בתיק רשימה בשם :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           קטעי עתונות; יהודי תימן;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      14:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12869: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00165:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

עולי ברית המועצות                                                   :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     יהודי ברית המועצות; ספרי תורה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      14:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12870: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00166:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

תוכנית עידוד עולים                                                  :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        קליטת עליה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      15:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12881: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00167:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ל לקיץ                                                    "תכניות חו:  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      15:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12882: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00168:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ארצות המערב                                                         :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      15:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12883: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00169:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

שוטף                                                        - עולים :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        קליטת עליה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 



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

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

                                                 

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

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

      15:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12884: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00170:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ט                                                    "עולי בוכרה תשמ:  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       יהודי בוכרה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      15:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12885: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00171:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף אופקים                                                         :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            אופקים;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      15:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12886: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

אור יהודה                                                           :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      15:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12887: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00173:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף אור יהודה                                                      :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      15:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12888: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00174:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף אור עקיבא                                                      :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      15:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12889: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00175:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

אזור                                                                :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      15:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12890: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00176:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

אלון שבות                                                           :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      15:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12892: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00177:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

אשדוד                                                               :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              יהודי אתיופיה; אשדוד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      15:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12893: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00178:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף אשקלון                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            אשקלון;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      15:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12894: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00179:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף באר שבע                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      15:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12895: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00180:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

בית שאן                                                             :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 



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

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

                                                 

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

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

      15:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12900: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00181:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

בית שמש                                                             :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           בית שמש;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      15:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12901: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00182:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף בני ברק                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      15:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12902: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00183:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף בנימינה                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 בתי כנסת; בנימינה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      15:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12903: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00184:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף בני עיש                                                        :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                   מושב[ש "בני עי;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      15:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12905: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00185:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

בת ים                                                               :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      16:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12906: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00186:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף גבעתיים                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           גבעתיים;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      16:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12907: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00187:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

גבעת עדה                                                            :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      16:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12908: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00188:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

סניף הפועל המזרחי גדרה                                              :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      16:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12909: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00189:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף גן יבנה                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      16:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12910: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00190:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

גני תקוה                                                            :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      16:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12911: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00191:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף דימונה                                                         :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 



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

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

                                                 

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

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

      16:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12912: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00192:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף הוד השרון                                                      :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      16:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12913: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00193:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף הרצליה                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   הרצליה; בית הדין העליון- ל "מפד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                                         ל"מפד;     קטעי עתונות 

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

      16:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12914: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00194:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף כפר סבא                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      16:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12915: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00195:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף כרמיאל                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      16:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12916: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00196:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף לוד                                                            :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               לוד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      16:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12917: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00197:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מבשרת ציון                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        יהודי הודו;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      16:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12918: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף מגדל העמק                                                      :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         מגדל העמק;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      16:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12919: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00199:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף מעלות                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      16:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12920: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00200:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

זכרון                  , גבעת שמואל, בית דגן, באר יעקב, אליכין, אילת:  שם התיק 

מצפה רמון                                           , כפר יונה, יעקב 

תיקים ריקים                                                      :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      16:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12921: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00201:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

עתלית                                                        , נהריה:  שם התיק 

תיקים ריקים                                                      :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      16:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12922: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00202:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                          - הפועל המזרחי בישראל  : שם יחידה 

סניף נס ציונה                                                       :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          מקוואות; כשרות; נס ציונה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 



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

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

                                                 

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

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

      17:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12929: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00203:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

נצרת עילית                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      17:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12930: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00204:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

נתיבות                                                              :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      17:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12931: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00205:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף נתניה                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      17:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12932: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00206:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף עכו                                                            :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

ח             "עכו מתאריך טבת תשמ- בתיק עלון התנועה הדתית לאומית :       הערות 



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

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

                                                 

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

.                                                    15' גליון מס 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               עכו;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      17:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12933: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00207:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף עפולה                                                          :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      17:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12934: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00208:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף ערד                                                            :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      17:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12935: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00209:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף פרדס חנה                                                       :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          פרדס חנה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      17:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12936: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00210:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף פתח תקוה                                                       :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   פתח תקוה; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

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

      17:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12937: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00211:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף צפת                                                            :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      17:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12938: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00212:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף קרית אונו                                                      :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      17:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12939: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00213:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף קדימה                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      17:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12940: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00214:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

,                      קרית טבעון, קרית חיים, קרית ביאליק, קרית ארבע:  שם התיק 

קרית מוצקין                                                          

.                                                    התיקים ריקים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      17:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12941: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00215:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף קרית אתא                                                       :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      17:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12942: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00216:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף קרית גת                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           קרית גת;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      17:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12943: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00217:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף קרית ים                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      17:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12944: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00218:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף קרית מלאכי                                                     :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      18:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12945: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00219:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף קרית עקרון                                                     :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      18:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12946: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00220:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף קרית שמואל                                                     :  שם התיק 

התיק ללא תאריך                                                   :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      18:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12947: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00221:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף קרית שמונה                                                     :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        קרית שמונה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      18:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12948: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00222:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף קרית נטפים                                                     :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      18:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12949: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00223:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף ראש העין                                                       :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   ראש העין; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                           הועד הפועל-     הפועל המזרחי בישראל  

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

      18:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12950: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00224:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף ראשון לציון                                                    :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

,       12.ל סניף ראשון לציון  גליון מס"עתון המפד"  משלנו- "בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                ראשון לציון; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      18:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12951: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00225:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף רחובות                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      18:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12952: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00226:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף רכסים                                                          :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      18:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12953: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00227:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף רמלה                                                           :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      18:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12954: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00228:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף רמת גן                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      18:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12956: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00230:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף רעננה                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             רעננה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      18:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12957: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00231:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

איגוד מקצועי                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

          1980הסכם עבודה למוסדות חינוך דתיים מתאריך אפריל - בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      232:           מספר מיכל021:                  מספר יחידה12958: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00232:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מחלקת ארגון                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                     חוקה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת הארגון 



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

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

                                                 

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

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

      19:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12959: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00233:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מחלקת הגזברות                                                       :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      19:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12960: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00234:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ראשי מחלקות                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      19:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12961: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00235:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מחלקת מסים                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      19:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12962: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00236:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

עליה וקליטה                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      19:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12963: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00237:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

דואר יוצא                                                  / התכתבות:  שם התיק 

                                  1987-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      19:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12964: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00237:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

דואר יוצא                                                 / התכתבות :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      19:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12965: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00238:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

חשבוניות משמרת                                                      :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      19:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12966: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00239:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

חזי עובדיה                                                 - עובדים :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      19:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12967: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00240:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

דודו גרוסמן                                                - עובדים :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      20:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12969: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00241:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

טוביה לרנר                                                 - עובדים :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      20:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12970: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00242:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

י חזי                          "עולי אתיופיה ע- סיורים בצפון ובדרום :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     יהודי אתיופיה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 



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

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

                                                 

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

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

      20:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12971: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00243:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

אולשטיין                                                   - עובדים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      20:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12972: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00244:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

עובדים כללי                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      20:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12973: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00245:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

נכנס                                                      / התכתבות :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      20:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12974: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00245:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

דואר נכנס                                                 / התכתבות :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      20:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12975: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00246:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

הלואות                            . 3עולים . 2מלגות . 1-טיפול שוטף ב:  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         קליטת עליה; יהודי אתיופיה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      20:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12976: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00246:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

הלואות                           . 3עולים . 2מלגות . 1- טיפול שוטף ב:  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        שפירא יוסף;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      21:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12978: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00246:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

הלוואות                           . 3עולים . 2מלגות . 1- טפול שוטף ב:  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.             ן"בתיק  אגרת לחבר המרכז מאת חנן פורת מתאריך תשרי תש:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  פורת חנן; שפירא יוסף; קליטת עליה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      21:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12979: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00247:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

עולי אתיופיה                                                        :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     יהודי אתיופיה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      21:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12980: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00247:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

עולי אתיופיה                                                        :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     יהודי אתיופיה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      21:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12981: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00248:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מחלקת הארגון                                                        :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  הכנסת השלוש עשרה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      21:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12982: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00249:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

גזברות                                                              :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 



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

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

                                                 

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

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

      21:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12983: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00250:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

המחלקה לאיגוד מקצועי                                                :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      21:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12984: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00251:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מחלקות שונות                                                        :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      21:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12985: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00252:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מחלקת המסים                                                         :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      21:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12986: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00253:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

המרכז לציונות דתית                                          - במעלה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         כספים; ורהפטיג זרח; ל"מפד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                                  המרכז לציונות דתית-     מעלה  

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

      21:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12987: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00254:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

דיור                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      22:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12990: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00255:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

עליה וקליטה                                                         :  שם התיק 

                                  1993-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      קליטת עליה; הכנסת השלוש עשרה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      22:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12991: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00256:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

אלון שבות                                                           :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      22:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12992: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00257:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

אבן יהודה                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      22:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12993: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00258:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

אור יהודה                                                           :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

            81, 74, 73, 71, 66, 61גפן גליונות - בתיק  השבועון גל :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         אור יהודה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      22:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12994: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00259:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

אור עקיבא                                                           :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              אור עקיבא; חינוך דתי;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      22:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12995: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00260:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

אשקלון                                                              :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      22:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12996: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00261:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

אזור                                                                :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      22:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12997: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00262:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

אופקים                                                              :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            אופקים;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      22:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12998: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00263:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

אילת                                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      22:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה12999: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00264:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

אליכין                                                              :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      22:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13000: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00265:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

אשדוד                                                               :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          כרזות; יהודי תימן; אשדוד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      22:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13001: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00266:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

באר שבע                                                             :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           באר שבע;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      22:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13002: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00268:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

גבעת עדה                                          , בנימינה, בית דגן:  שם התיק 

התיקים ריקים                                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      23:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13005: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00269:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

בית שאן                                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      23:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13006: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00270:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

בית שמש                                                             :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      23:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13007: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00271:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

בני ברק                                                             :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           בני ברק;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      23:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13008: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00272:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

בני עייש                                                            :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      23:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13009: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00273:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ים                                                             - בת :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               מועצות דתיות; בת ים;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      23:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13010: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00274:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף גבעתיים                                                        :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        פרוטוקולים; כרזות; גבעתיים;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

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

      23:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13011: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00275:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

גבעת שמואל                                                          :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13012: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00276:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף גדרה                                                           :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    79- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13013: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00277:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף גן יבנה                                                        :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13014: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00278:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף גני תקוה                                                       :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13015: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00279:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף דימונה                                                         :  שם התיק 

התיק ריק                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13016: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00280:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    80- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

סניף הוד השרון                                                      :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         הוד השרון;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13017: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00281:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף הרצליה                                                         :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      23:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13018: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00282:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

זכרון יעקב                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      22:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13021: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00267:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף באר שבע                                                        :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        קליטת עליה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    81- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13022: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00283:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף חדרה                                                           :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               יהודי אתיופיה; חדרה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13023: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00284:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף חולון                                                          :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             חולון;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13024: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00285:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף חיפה                                                           :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              חיפה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13025: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00286:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

חצור הגלילית                                                        :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    82- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13026: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00287:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף טבריה                                                          :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מועצות דתיות; טבריה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13027: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00288:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף טירת הכרמל                                                     :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13028: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00289:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף יהוד                                                           :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     ספרי תורה; מועצות דתיות; יהוד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                        קליטת עליה; יהודי ברית המועצות; בתי כנסת;     יהודי לוב 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13029: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00290:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    83- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף יפו                                                            :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13030: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00291:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף יקנעם                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13031: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00292:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ירוחם                                                               :  שם התיק 

.                                                        התיק ריק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13032: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00293:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

יוצא                                  / התכתבות נכנס - סניף ירושלים :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            יהודי אתיופיה; ירושלים;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    84- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                קרנות; יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; בתי כנסת;     יהודי תימן 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13033: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00294:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף יבנה                                                           :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      24:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13034: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00295:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

כפר יונה                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13035: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00296:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף כרמיאל                                                         :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             יהודי אתיופיה; כרמיאל;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13036: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00297:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף כפר סבא                                                        :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    85- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           כפר סבא;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13037: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00298:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף לוד                                                            :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               לוד;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13038: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00299:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף מגדל העמק                                                      :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         מגדל העמק;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13039: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00300:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                          - הפועל המזרחי  בישראל : שם יחידה 

מבשרת ציון                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13040: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    86- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00301:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מצפה רמון                                              , מעלה אדומים:  שם התיק 

התיקים ריקים                                                     :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13041: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00302:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף מעלות                                                          :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             מעלות;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13042: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00303:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף נהריה                                                          :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             נהריה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13043: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00304:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף נס ציונה                                                       :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    87- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                          נס ציונה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13044: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00305:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

נצרת עילית                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13045: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00306:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף נתיבות                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; המרכז לציונות דתית- מעלה ; נתיבות;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                                                     קמחא דפסחא 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13046: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00307:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף נתניה                                                          :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        קליטת עליה; בר מצוה; נתניה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13047: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00308:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף עכו                                                            :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    88- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               עכו;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13048: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00309:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף עפולה                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      25:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13049: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00310:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                            - הפועל המזרחי בישראל: שם יחידה 

סניף ערד                                                            :  שם התיק 

                                  1995-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13051: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00311:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף עמישב                                                          :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13052: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    89- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00312:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף עתלית                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13053: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00313:        מספר תיק131: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף פרדס חנה                                                       :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          פרדס חנה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13054: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00314:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף פתח תקוה                                                       :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ל"מפד; בית המשפט העליון; פתח תקוה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;           קליטת עליה; בני עקיבא בישראל; מועצות דתיות; יהלום שאול;     לוי יצחק 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13055: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00315:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף צפת                                                            :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    90- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;           יהודי ברית המועצות; צפת;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13056: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00316:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

קרית ארבע                                                           :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

בתיק פרסום בשם חמדת אבות בהוצאת המועצה הדתית קרית ארבע           :       הערות 

ג                                            " שבט תשנ3. גליון מס 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             קליטת עליה; קרית ארבע;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                                             יהודי ברית המועצות 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13057: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00317:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

קרית אתא                                                            :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          קרית אתא;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13058: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00318:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

קרית ביאליק                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13059: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00319:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    91- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

סניף עמנואל                                                         :  שם התיק 

.                                                        התיק ריק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      26:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13060: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00320:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף קרית ים                                                        :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           קרית ים;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13066: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00321:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף קרית גת                                                        :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13067: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00322:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף קרית טבעון                                                     :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    92- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13068: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00323:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

קרית חיים                                                           :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13069: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00324:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

קרית מוצקין                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       קרית מוצקין;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13070: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00325:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

קרית מלאכי                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13071: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00326:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

קרית אונו                                                           :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    93- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         קרית אונו;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13072: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00327:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

קרית עקרון                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13073: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00328:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

קדימה                                                               :  שם התיק 

התיק ריק                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13074: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00329:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

קרית שמואל                                                          :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        קרית שמואל;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13075: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00330:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

קרית שמונה                                                          :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    94- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            קליטת עליה; קרית שמונה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13076: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00331:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף ראש העין                                                       :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          ראש העין;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13077: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00332:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ראשון לציון                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           קליטת עליה; ראשון לציון;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13078: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00333:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף רחובות                                                         :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            רחובות;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    95- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      27:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13079: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00334:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף רכסים                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13080: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00335:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף רמלה                                                           :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     בר מצוה; רמלה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13081: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00336:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף רמת גן                                                         :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13082: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00337:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף רמת השרון                                                      :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    96- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13083: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00338:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

רמת פנקס                                                            :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13084: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00339:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף רעננה                                                          :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             רעננה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13085: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00340:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף שדרות                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             שדרות;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13086: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00341:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

סניף שלומי                                                          :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    97- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 קליטת עליה; שלומי;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13087: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00342:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

תל אביב                                                             :  שם התיק 

                                  1995-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  קליטת עליה; יהודי בוכרה; תל אביב;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13088: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00343:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

חנן                                                            - תל :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13089: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00344:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

תל מונד                                                             :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13090: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    98- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00345:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

שומרון                                                              :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13092: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00346:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ל התנועה                                                        "מזכ:  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13093: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00347:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ל התנועה                                                        "מזכ:  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        פרוטוקולים;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13094: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00348:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ל הפועל המזרחי                                                  "מזכ:  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    99- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                      אבטבי אליעזר;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13095: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00349:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מזכיר מדיני                                                         :  שם התיק 

                                  1995-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        יהלום שאול;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13096: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00350:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

מזכיר רווחה וכלכלה                                                  :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          בחירות לכנסת; קמחא דפסחא;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13097: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00351:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

משרד הדתות                                                          :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        משרד הדתות;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13098: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00352:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

משרד הקליטה                                                         :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   100- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           קליטת עליה; משרד הקליטה;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

;                                                             יהודי ברית המועצות 

 1991פרוייקט עליה , מצב קיים ואפשרויות לעתיד - יחידות מלוות עולים . א-  בתיק  

           1992יולי ] הקליטה הישירה[תיאור תמציתי של מסלול הקליטה בקהילה .   ב 

      1989יוני - ר נטליה דמיאן "מאת ד" והנקלטים בו" הקליטה הישירה"מסלול  .  ג 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13099: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00353:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

ועדת קליטה                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל021:                  מספר יחידה13104: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00358:        מספר תיק100: מספר מחזור 

מחלקת העליה והקליטה                           - הפועל המזרחי בישראל : שם יחידה 

משרד החינוך                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               משרד החינוך והתרבות;     הפועל המזרחי בישראל מחלקת העליה והקליטה 

--------------------------------------------------------------------------------

                                              362: כ פריטים"סה 

                                             18.2: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                              362:   כ מלאי"סה 




