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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    220   מי    

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

      1:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10643: מספר פריט 

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

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

הגעת עולים                                                          :  שם התיק 

                                  1993-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                      1993, 1990-1991, 1988: שנים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      1:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10650: מספר פריט 

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

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

הגעת עולים                                                          :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      1:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10677: מספר פריט 

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

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

הונגריה                                               , ברית המועצות:  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                                                  יהודי הונגריה 

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

      1:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10684: מספר פריט 

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

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

הונגריה                                               , ברית המועצות:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                                                  יהודי הונגריה 

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

      3:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10687: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

דרום אפריקה כללי                                                    :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

כל התכתובת בתיק היא באנגלית                                      :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      יהודי דרום אפריקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      5:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10729: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ל ארצות הברית                                              "ביקור חו:  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      קנדה; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      1:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10731: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                   - תהלה : שם יחידה 

,                        ה"תזכיר על פעילות תהל, כרטיס ביקור- ה "תהל:  [שם התיק 

]                                                        חבר הנאמנים 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                             קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      2:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10732: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

הצעות יישום                    , מבנה, עקרונות, כרטיס ביקור- ה "תהל:  [שם התיק 

,                 הצעת תקציב,  של חבר הנאמנים2' ישיבה מס,מבנה ארגוני 

]                                                   ל"ה בחו"מערך תהל 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      2:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10734: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

,                  לונדון, ב"ארה, דרום אפריקה, צרפת] - ל"התכתבות חו:  [שם התיק 

ניו יורק                                                             

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 יהודי צרפת; קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                        יהודי בריטניה; יהודי ארצות הברית;     יהודי דרום אפריקה 

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

      2:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10735: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

שיטות פעולה ומודלים                   , ראשי פרקים של עקרונות[שונות :  שם התיק 

משפחות              , ה בארץ"הצעת תכנית עבודה של תהל, לתוכניות פעולה 

]                                                         ה"עולי תהל 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     מכתבים; קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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



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

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

                                                 

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

      2:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10736: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

סיורי גישוש                        - PILOT TRIP - P.T.מכתבים בקשר ל :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

בתיק מכתבים בנושאים שונים                                        :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      2:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10737: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                            אחראית על קשר אישי[מכתבים שנשלחו לפסיה :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

בתיק מכתבים לאנשים נוספים                                        :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 גרניט פסיה; קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      2:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10738: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

מכתבים אישיים                                                - העתק :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

התיק מכיל מכתבים בנושאים שונים                                   :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      2:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10739: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

העתק  מכתבי תודה                                                    :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      2:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10740: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

העתק מכתבים שנשלחו לתהלה בתפוצות                                    :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          יהודי ארצות הברית; קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                               יהודי צרפת; יהודי דרום אפריקה;     יהודי בריטניה 

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

      3:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10800: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

  סיור גישוש                   P.T.2PILOT TOUR NO. - 2- דרום אפריקה :  שם התיק 

                                                               2' מס 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

רוב התיק באנגלית                                                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                עליה; יהודי דרום אפריקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      3:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10801: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

רשימות עולים                                                        :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 



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

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

                                                 

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

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

      3:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10802: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

סיורי גישוש דרום אפריקה                               + דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

רוב התיק באנגלית                                                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                עליה; יהודי דרום אפריקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      3:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10803: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

סיורי גישוש דרום אפריקה                               + דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

רוב התיק באנגלית                                                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                עליה; יהודי דרום אפריקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      3:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10804: מספר פריט 

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

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

סיור גישוש                   - PILOT TRIP NOP.T.1. - 1- דרום אפריקה :  שם התיק 

]                              4.  ומס3. תכנית סיורי גישוש מס [1' מס 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

בתיק יש תמונות                                                   :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                עליה; יהודי דרום אפריקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10805: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

סיור גישוש                   - PILOT TRIP NOP.T.2. - 2- דרום אפריקה :  שם התיק 

רשימת המשתתפים                                               + 2' מס 



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

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

                                                 

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

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                            1987.1.1 - 1986.12.13:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                עליה; יהודי דרום אפריקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10808: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                          3. הצעת תכניות סיור גישוש מס- דרום אפריקה :  שם התיק 

בוטל                                                        - 4. ומס 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                             1987.6.29 - 1987.6.8:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                עליה; יהודי דרום אפריקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10809: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

 -                            PILOT TRIP NOP.T.3 . - 3- דרום אפריקה :  שם התיק 

                                                    3. סיור גישוש מס 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                             1988.1.4 -1987.12.14:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                עליה; יהודי דרום אפריקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10810: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

סיור גישוש                   - PILOT TRIP NOP.T.4. - 4- דרום אפריקה :  שם התיק 

                                                               4. מס 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                           1988.12.22 - 1988.12.3:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                עליה; יהודי דרום אפריקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10811: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

דרום אפריקה                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

רוב התיק באנגלית                                                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                עליה; יהודי דרום אפריקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10812: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                               P.T- כללי וסיורי גישוש - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                עליה; יהודי דרום אפריקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10813: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

 -                  P.T .26 - 26.סיור גישוש מס- צפון אמריקה , עתונות:  שם התיק 

                                                 16.5.1989 - 2.5.1989

                                  1993-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                         1993 - 1992, 1989 - 1988:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   קטעי עתונות; עליה; יהודי צפון אמריקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 



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

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

                                                 

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

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

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה10816: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

סיורי גישוש                                                         :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      5:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11136: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

,                           ארגנטינה, ברזיל- ל דרום אמריקה "ביקור חו:  שם התיק 

אורוגוואי                                                            

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          אורוגוואי; יהודי ברזיל; ברזיל; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                  יהודי ארגנטינה; ארגנטינה;     יהודי אורוגוואי 

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

      5:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11137: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

אנגליה                                                 - ל "ביקור חו:  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                בריטניה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      5:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11139: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

צרפת                                                   - ל "ביקור חו:  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       יהודי צרפת; צרפת; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      5:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11140: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

מציאת                   , הרצאות, דפי מידע, צוות המשרד, הצגת הארגון:  [שם התיק 

]               ישיבת הועד המנהל, כרטיס ביקור- ה "תהל, מחשוב, תעסוקה 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; תעסוקה; קליטת עליה; המוסד לביטוח לאומי; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                                                          תקציב 

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

      5:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11142: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

תכניות עבודה מבוססות על הערכה                   , גיוס כספים, תקציב:  [שם התיק 

]                                                            תקציבית 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  תקציב; קליטת עליה; יהודי ברית המועצות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                                                     פרוטוקולים 

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

      6:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11143: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

כללי                                                        - כספים :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];   מאזן[דין וחשבון כספי ; תקציב; כספים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 



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

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

                                                 

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

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

      6:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11144: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

סעד                                                         - כספים :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     הקצבות; פרוטוקולים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      6:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11147: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ארצות הברית                   , אנגליה, פריז, אמריקה הלטינית- כספים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];          מאזן[דין וחשבון כספי ; כספים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      6:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11153: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

מאזן בוחן ישראל                                             - כספים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];          מאזן[דין וחשבון כספי ; כספים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      6:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11154: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                                      מעלה- [כספים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       המרכז לציונות דתית- מעלה ; כספים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      6:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11156: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                   משרד הקליטה, [משרד הדתות- כספים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; יהודי ברית המועצות; משרד הקליטה; כספים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                  תקציב]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     קליטת עליה 

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

      6:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11157: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

משרד החינוך                                                 - כספים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             משרד החינוך והתרבות; כספים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                              תקציב]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      6:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11158: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                               הכנת התקציב- [כספים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          תקציב]; מאזן[דין וחשבון כספי ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      6:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11160: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                           גיוס כספים,כללי- [כספים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                   1990,1992:שנים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  בארות יצחק; גיוס כספים; הקצבות; כספים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      6:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11161: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

העברת כסף לאירופה וארצות הברית                              - כספים :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                   1988,1990:שנים:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  הקצבות]; מאזן[דין וחשבון כספי ; תקציב; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;         קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

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

      6:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11162: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

תקציב מערב                                                  - כספים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];          מאזן[דין וחשבון כספי ; תקציב; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      6:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11163: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

תקציב מזרח                                                  - כספים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   תקציב]; מאזן[דין וחשבון כספי ; כספים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                     המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ;     הקצבות 

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

      7:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11180: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

צפון אמריקה                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                         1990.9-1991.7:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      7:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11181: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

צפון אמריקה                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                        1991.8-1991.12:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      קנדה; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      7:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11182: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

צפון אמריקה                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                         1992.1-1992.5:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 



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

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

                                                 

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

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

      7:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11183: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

],                                  פרוטוקולים מישיבות מזכירות[כללי :  שם התיק 

צוות                                                  + ארצות הברית  

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];          מאזן[דין וחשבון כספי ; תקציב; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                              צרפת; ארצות הברית;     פרוטוקולים 

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

      7:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11184: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

קנדה                                                   , ארצות הברית:  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                        1990.8-1990.12:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      קנדה; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      7:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11185: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

קנדה                                                   , ארצות הברית:  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      קנדה; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      8:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11186: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

דרום אפריקה                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            דרום אפריקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      8:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11187: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

דרום אפריקה                                                         :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   ארגנטינה; צרפת; בריטניה; דרום אפריקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;     תעסוקה; יהודי ברזיל; ברזיל; יהודי אורוגוואי; אורוגוואי;     יהודי ארגנטינה 

;                                             קליטת עליה;     יהודי ברית המועצות 

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

      8:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11188: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

,                    ה"תהל- צוות הונגריה , ה"אולפני תהל, תקציב[שוטף :  שם התיק 

]                                                      ה"הסבר על תהל 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        יהודי ברית המועצות; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

];                   מאזן[דין וחשבון כספי ; תקציב; עליה; הונגריה;     קליטת עליה 

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

      8:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11189: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

דרך תהלה                                                            :  שם התיק 

                                  1988-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                    20 - 1' עלונים מס- דרך תהלה - בתיק רק הפרסום :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

];                      פרסום[ה "דרך תהל; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      8:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11211: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

דרך תהלה                                                            :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

),              6,8' מס (3כרך :DERECH TEHILLA- בתיק בעיקר הפרסום :       הערות 

)              1,3,4' מס (6כרך ),1,2,3' מס (5כרך ),2,3' מס (4כרך  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                 פרסום [DERECH TEHILLA; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      9:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11217: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

 מצפון אמריקה                                      3סיור גישוש מספר :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                        1983.12-1984.1:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     עליה; חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      9:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11223: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

 מצפון אמריקה                                      4סיור גישוש מספר :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                         1984.5-1984.6:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      9:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11224: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

 מצפון אמריקה                                      5סיור גישוש מספר :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                        1984.12-1985.1:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      9:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11225: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

 מצפון אמריקה                               1,2,6,7סיורי גישוש מספר :  שם התיק 

                                  1985-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                           1985.3-1985.5, 1982.12-1983:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      10:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11226: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

 מצפון אמריקה                                   8,9סיורי גישוש מספר :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                         1985.6-1986.1:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      10:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11227: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

 מצפון אמריקה                              10,12,13סיורי גישוש מספר :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                         1986.3-1986.9:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      10:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11228: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

 מצפון אמריקה                                 14,15סיורי גישוש מספר :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                             1989-1990, 1986.11-1987.3:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      10:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11229: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

 מצפון אמריקה                                 16-19סיורי גישוש מספר :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                         1987.5-1988.1:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      11:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11230: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

 מצפון אמריקה                                 20-23סיורי גישוש מספר :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                        1988.2-1988.10:תאריך התיק:       הערות 

)                      3' מס (4 כרך DERECH TEHILLAבתיק גם הפרסום  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];           פרסום [DERECH TEHILLA; עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 



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

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

                                                 

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

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

      11:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11231: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

 מצפון אמריקה                           24-25,27-28סיורי גישוש מספר :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                       1988.12-1989.10:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

      11:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11232: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

 מצפון אמריקה                                 29-32סיורי גישוש מספר :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                         1989.9-1990.7:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      11:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11233: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

 מצפון אמריקה                                 33-34סיורי גישוש מספר :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                         1990.8-1991.1:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      12:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11234: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

 מצפון אמריקה                                 35-36סיורי גישוש מספר :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                         1991.2-1991.5:תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      12:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11235: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

 מצפון אמריקה                                 37-39סיורי גישוש מספר :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                        1991.5-1991.11:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      12:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11236: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

 מצפון אמריקה                                     40סיור גישוש מספר :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                        1991.12-1992.1:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      13:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11239: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

סיור גישוש עורכי דין                                           - P.T:  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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



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

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

                                                 

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

      12:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11241: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                              1-8מספר - סיורי גישוש מאמריקה הלטינית :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      12:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11242: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

כספים                                                 - סיורי גישוש :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            כספים; עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      13:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11258: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

כללי                                                  - סיורי גישוש :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 קרן קיימת לישראל; עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      13:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11274: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

בני עקיבא                                             - סיורי גישוש :  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 

                                                 

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

;       מזכירות עולמית- בני עקיבא ; עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                                         בוגרים-     בני עקיבא  

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

      13:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11276: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

  מצרפת                                         1-4סיורי גישוש מספר :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                       1989.1 - 1986.6:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      13:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11278: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

  מצרפת                                         5-7סיורי גישוש מספר :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                       1990.7 - 1989.7:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      13:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11281: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

טיולים                                                       , שבתון:  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                     1989, 1986 - 1985:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      13:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11282: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

סיור גישוש יבנה העולמי                                              :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

];                                         ארגון סטודנטים יהודים דתיים[    יבנה  

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

      14:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11289: מספר פריט 

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

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

 מאנגליה                                        1-4סיורי גישוש מספר :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      14:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11290: מספר פריט 

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

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

 מאנגליה                                        5-6סיורי גישוש מספר :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      14:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11291: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

יבנה העולמי                                                         :  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  

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

                                                 

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

];                                         ארגון סטודנטים יהודים דתיים[    יבנה  

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

      14:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11294: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                  emergency telephone solicitation campaign:           שם התיק 

[        םוריח ןופלט תופרטצה םודיק                                 ] 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      14:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11296: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                פרוטוקולים- הנהלה , ישיבות מזכירות:  [שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];          פרסום[ה "דרך תהל; פרוטוקולים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      14:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11298: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                                                              1נספח :  שם התיק 

עמותה                               - ה לתורה ועליה תל אביב "קרן תהל 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                 מאזן[דין וחשבון כספי ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;               קליטת עליה; יהודי אתיופיה; פעילות למען יהודי אתיופיה-     עמיחי  

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

                              022:                  מספר יחידה11303: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                                                              2נספח :  שם התיק 

ה                                                    "כרטסת עולי תהל 

התיק נמצא מחוץ למיכל                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

                              022:                  מספר יחידה11305: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                                                              2נספח :  שם התיק 

ה                                                    "כרטסת עולי תהל 

התיק נמצא מחוץ למיכל                                             :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      1:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11309: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                  חבר מדינות עצמאיות[ע "חמ- פעילות :  שם התיק 

                                  1995-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   קליטת עליה; עליה; יהודי ברית המועצות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

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

      1:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11310: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                  חבר מדינות עצמאיות[ע "חמ- פעילות :  שם התיק 

                                  1996-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

תכנית לימודים עבור עולים צעירים      (התיק עוסק גם בתוכנית מסלול :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;   קליטת עליה; עליה; יהודי ברית המועצות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                             ברית המועצות- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      1:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11311: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00003:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                  חבר מדינות עצמאיות[ע "חמ- פעילות :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

)     תכנית לימודים עבור עולים צעירים(התיק עוסק גם בתוכנית מסלול :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   קליטת עליה; עליה; יהודי ברית המועצות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;         קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ; ברית המועצות- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      1:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11312: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00003:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                  חבר מדינות עצמאיות[ע "חמ- פעילות :  שם התיק 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

)     תכנית לימודים עבור עולים צעירים(התיק עוסק גם בתוכנית מסלול :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;   קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ; קליטת עליה; עליה;     יהודי ברית המועצות 

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

      2:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11313: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                 ה"ה לשנת תשמ"תהל- הכנת יומן [יומן :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 



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

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

                                                 

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

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

      2:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11314: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00005:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ארצות הברית                                                         :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

)                   1,2' מס (12 כרך DERECH TEHILLAבתיק גם הפרסום :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ארצות הברית]; פרסום [DERECH TEHILLA; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                                                כספים;     עליה 

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

      2:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11315: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00005:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ארצות הברית                                                         :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                    derech tehillaבתיק גם הפרסום :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      עליה; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      2:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11316: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

קבלת תרומות                                                         :  שם התיק 

                                  1996-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תרומות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      3:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11332: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                           פרוטוקולים, סדר יום לישיבות[חבר הנאמנים :  שם התיק 

                                  1995-           עד1990-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ארגנטינה; צרפת; בריטניה; פרוטוקולים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

; תקציב; קליטת עליה; יהודי אתיופיה; דרום אפריקה; ארצות הברית;     יהודי ארגנטינה 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      3:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11333: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                              פרוטוקולים, סדר יום לישיבות[ועד מנהל :  שם התיק 

                                  1996-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         תקציב; פרוטוקולים; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                     קליטת עליה; יהודי ברית המועצות]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      3:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11334: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                         פרוטוקולים, סדר יום לישיבות[צוות , מזכירות:  שם התיק 

                                  1996-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              צרפת; בריטניה; פרוטוקולים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      3:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11335: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00010:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

שרות לאומי                                                          :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             שרות לאומי; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 



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

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

                                                 

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

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

      3:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11336: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00010:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       שאלונים למועמדות[שרות לאומי :  שם התיק 

                                  1997-           עד1997-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

בתיק רק שאלונים למועמדות בנות שרות לאומי                          

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    שאלונים; שרות לאומי; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      3:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11337: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

.                    פרוטוקולים, סדר יום לישיבות- חבר הנאמנים [כללי :  שם התיק 

פרוטוקולים        , סדר יום לישיבות- מזכירות . פרוטוקולים- ועד מנהל  

]                                              פעילות- ברית המועצות  

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       יהודי ברית המועצות; ברית המועצות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;           ארצות הברית; יהודי ארגנטינה; ארגנטינה; צרפת; בריטניה;     קליטת עליה 

;                                  תקציב]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     פרוטוקולים 

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

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11338: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

,                       מאפיינים ותהליכים- קליטת עליה [נתן - הרצאות :  שם התיק 

]                                          פרסומים- מדרשת ארץ ישראל  

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                   1990-1991,1993-1994:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            מדרשת ארץ ישראל; קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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



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

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

                                                 

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

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11339: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

,                    חלוקת תפקידים- ה "תהל, תנועת מגשימי עלייה[כללי :  שם התיק 

פרוייקט רעות        - הפורום הישראלי ,סיורי גישוש,מגמות לעתיד,פעילות 

]                           פרוטוקולים- הנהלה , פרוטוקולים- מזכירות  

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         הפורום הישראלי; תנועת המגשימים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                                                     פרוטוקולים 

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

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11340: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

נתונים סטטיסטיים                                                    :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   תעסוקה; שרות התעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11341: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

כספים                                                               :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];          מאזן[דין וחשבון כספי ; תקציב; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11342: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                       התפלגות מקצועות של העולים[חתכים לפי מקצועות :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11343: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

כללי                                             - תעסוקה - מקצועות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                        1986-1988,1990:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11344: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

מחשבים                                                              :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                        1984,1986-1987:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11346: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                     שאלונים ריקים בקשר לעולים[טפסים שונים ורשימות :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                שאלונים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11347: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק200: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

סיורי גישוש                                          , חוגים, טיולים:  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11349: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                             תרומה, פעילות, עקרונות- ה "תהל[מסמכים :  שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                        1985,1987-1991:תאריך התיק:       הערות 

אנגלית וצרפתית                                 , התיק כתוב בעברית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      5:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11354: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

דרום אפריקה                                                         :  שם התיק 

                                  1996-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                        1990,1992-1996:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      עליה; דרום אפריקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      5:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11355: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00023:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

טיולים בארץ                                     , p.t, צרפת- פעילות :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                             עליה; צרפת; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      5:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11356: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00023:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

טיולים בארץ                                     , p.t, צרפת- פעילות :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             עליה; צרפת; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      5:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11357: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

סיור גישוש                                                          :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    בריטניה; צרפת; עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      6:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11358: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00025:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                 הזמנות וחשבונות- מלונות [בתי מלון :  שם התיק 

                                  1997-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          הנהלת חשבונות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      6:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11359: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00025:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                   אגד- תחבורה , הזמנות וחשבונות- מלונות [בתי מלון :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1996-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          הנהלת חשבונות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      6:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11362: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

התכתבות עם הסוכנות היהודית                     , פעילות- תהלה [כללי :  שם התיק 

]                             התכתבות עם המרכז להתנדבות בישראל, י"לא 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                        1992,1994-1996:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הסוכנות היהודית לארץ ישראל; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      6:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11364: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00027:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

דרום אפריקה                                                         :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      עליה; דרום אפריקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      6:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11366: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00027:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

דרום אפריקה                                                         :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: 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 

                                                 

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

;                      עליה; דרום אפריקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      7:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11370: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

הונגריה                                               , ברית המועצות:  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; עליה; יהודי ברית המועצות; ברית המועצות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                        יהודי הונגריה; הונגריה; נוער עולה לפני הורים-     נעלה  

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

      7:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11371: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00029:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ארצות הברית                                                         :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      עליה; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      7:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11372: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00029:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ארצות הברית                                                         :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      עליה; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      7:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11373: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ארצות הברית                                                         :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      עליה; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      8:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11374: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00031:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                          תכנית מסלול לסטודנטים עולים[ברית המועצות :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; עליה; יהודי ברית המועצות; ברית המועצות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                                                     קליטת עליה 

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

      8:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11375: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00031:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                          תכנית מסלול לסטודנטים עולים[ברית המועצות :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       יהודי ברית המועצות; ברית המועצות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                                                     קליטת עליה 

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

      8:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11376: מספר פריט 

')      א    ( 5:              מספר כרכים00032:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

עולים                                                  - קורות חיים :  שם התיק 

                                  1996-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 



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

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

                                                 

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

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

      8:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11377: מספר פריט 

')      ב    ( 5:              מספר כרכים00032:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

עולים                                                  - קורות חיים :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      9:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11384: מספר פריט 

')      ג    ( 5:              מספר כרכים00032:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

עולים                                                  - קורות חיים :  שם התיק 

                                  1994-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                        1986,1990-1994:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      9:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11386: מספר פריט 

')      ד    ( 5:              מספר כרכים00032:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

עולים                                                  - קורות חיים :  שם התיק 

                                  1996-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      9:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11387: מספר פריט 

')      ה    ( 5:              מספר כרכים00032:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

עולים                                                  - קורות חיים :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1996-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      9:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11389: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00033:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                                             p.t  no41- .סיור גישוש :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      9:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11391: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00033:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                                           p.t  no44-   .סיור גישוש :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      9:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11392: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00033:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                                             p.t  no45- .סיור גישוש :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 



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

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

                                                 

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

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

      9:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה11394: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00033:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                                            p.t  no46-  .סיור גישוש :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      10:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11397: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                        טקס קבלת הפנים לעולים בבית הנשיא[בית הנשיא :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                קליטת עליה; נשיא המדינה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      10:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11398: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

קבלת פנים לעולים בכנסת                                              :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      10:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11399: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ז                                      "ר הכנסת לשנת תשמ"קבלת פרס יו:  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            קטעי עתונות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      10:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11400: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       שאלונים למועמדות[שרות לאומי :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    שאלונים; שרות לאומי; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      10:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11401: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ה                        "יחסי ציבור בין תהל- תכנית להתקשרות בנושא :  [שם התיק 

]                                                       לאיילת נפתלי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      10:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11403: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00039:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

,                           סדרי יום לישיבות [1992איסוף חומר עד שנת :  שם התיק 

תקציב           ,מאזן בוחן, ה"כרטיס ביקור של תהל, פרוטוקולים מישיבות 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      פרוטוקולים; תקציב; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      10:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11405: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00039:        מספר תיק200: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                דרום אפריקה [1992איסוף חומר עד שנת :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            דרום אפריקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      11:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11407: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00040:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

קונטקטים לפי מקצועות                                                :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      11:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11409: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00040:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

קונטקטים לפי מקצועות                                                :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      11:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11410: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00041:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                                       1996/2ארצות הברית עד - פקסים :  שם התיק 

]                       ניו יורק- ה "תהל- התכתבות עם הרב דוד מרכוס [ 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                      עליה; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      11:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11414: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00041:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                                       1996/2ארצות הברית עד - פקסים :  שם התיק 

]                       ניו יורק- ה "תהל- התכתבות עם הרב דוד מרכוס [ 

                                  1996-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      עליה; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      12:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11417: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

,                     הונגריה, צפון אמריקה:סיורי גישוש מ[סיור גישוש :  שם התיק 

]                                                  דרום אפריקה, צרפת 

                                  1995-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      12:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11423: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00043:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ארצות הברית                                                         :  שם התיק 

]                       ניו יורק- ה "תהל- התכתבות עם הרב דוד מרכוס [ 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     תקציב; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                               עליה]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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



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

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

                                                 

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

      12:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11424: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00043:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ארצות הברית                                                         :  שם התיק 

]                       ניו יורק- ה "תהל- התכתבות עם הרב דוד מרכוס [ 

                                  1996-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      עליה; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      12:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11427: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

פיזור גאוגרפי                     - ה "עולי תהל, קדמה[שונות , פעילות:  שם התיק 

,        פעילות ומגמות לעתיד, ה"כרטיס ביקור של תהל, והתפלגות מקצועית 

]                       חות מביקור בצרפת וצפון אמריקה"דו, הצעת תקציב 

                                  1993-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                צרפת; קנדה; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

];                                               ארגון התיישבות לעולים[    קדמה  

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

      12:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11428: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

-                                  תכניות גיוס כספים [שונות , פעילות:  שם התיק 

 [                                                 snalp gnisiar dnuf

התיק כולו באנגלית                                                :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             גיוס כספים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      13:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11429: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

חות מביקור בצפון                     "דו, צפון אמריקה[שונות , פעילות:  שם התיק 

]                                                     אמריקה ואנגליה 



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

    45- 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  

;             בריטניה; ארצות הברית; קנדה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      13:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11430: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                               חות כספיים"דו- ה "תהל[שונות , פעילות:  שם התיק 

                                  9.11.1992-      עד9.11.1992-    תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                 מאזן[דין וחשבון כספי ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      13:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11431: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

,                    תכנית עבודה, כרטיס ביקור- ה "תהל[שונות , פעילות:  שם התיק 

,          תעסוקה לעולים, פיזור גאוגרפי והתפלגות מקועית- ה "עולי תהל 

]                                           צפון אמריקה- סיור גישוש  

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           תעסוקה; עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      13:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11432: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

,                  תהליכי הסתגלות בקרב עולי חבר העמים[שונות , פעילות:  שם התיק 

,                           דיווחים ונתונים סטטיסטיים על עליה וקליטה 

]                                         ב"הקונגרס הציוני העולמי הל 

                                  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  

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

                                                 

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

;   המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                  קליטת עליה; יהודי ברית המועצות; עליה; לב-    הקונגרס הציוני ה 

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

      13:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11433: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

תכנית להעלאת                    , הכשרת מנהיגות צעירה[שונות , פעילות:  שם התיק 

]                                     סטודנטים מחבר המדינות העצמאיות 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                                   עליה;     יהודי ברית המועצות 

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

      13:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11434: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

,                     פעילות המרכז לחינוך הדתי בישראל[שונות , פעילות:  שם התיק 

קריטריונים של המחלקה לקליטה חברתית למתן        , פעולות תרבות לחרדים 

]                        ח"דו- ה מזרח "תהל, ח מביקור בברזיל"דו, סיוע 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               המרכז לחינוך הדתי בישראל; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;          יהודי ברזיל; ברזיל; משרד הקליטה; קליטת עליה; חרדים;     כספים יחודיים 

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

      13:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11435: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

,                           סדרי יום לישיבות [1993איסוף חומר עד שנת :  שם התיק 

,                  מאזן בוחן,כרטיס ביקור- ה "תהל, פרוטוקולים מישיבות 

]                                              תקציבים,חות כספיים"דו 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ארצות הברית]; מאזן[דין וחשבון כספי ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 



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

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

                                                 

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

;                                                          תקציב;     פרוטוקולים 

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

      13:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11436: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00053:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                  רשימות עולים לפי מקום מגורים, תעסוקה לעולים[כללי :  שם התיק 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     קליטת עליה; תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      13:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11437: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00053:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

,                                ברכות ואחולים, דפי קשר עלונים[כללי :  שם התיק 

]                                                      תעסוקה לעולים 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     קליטת עליה; תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      13:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11438: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00053:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

,                                ברכות ואחולים, דפי קשר עלונים[כללי :  שם התיק 

]                                                      תעסוקה לעולים 

                                  1996-           עד1996-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     קליטת עליה; תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      14:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11439: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק200: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                          חות כספיים"דו[מאזני בוחן :  שם התיק 

                                  1995-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                 מאזן[דין וחשבון כספי ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      14:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11440: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00055:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

,                   בקשות לקבלת תרומות, ה"כרטיס ביקור של תהל[פעילות :  שם התיק 

תזכיר בדבר             , פיזור גאוגרפי והתפלגות מקצועית- ה "עולי תהל 

]        הערכות- מ "העליה מברה,הצעת תקציב, ה ומגמות לעתיד"פעילות תהל 

                                  1991-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              יהודי ברית המועצות; תקציב; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                             קליטת עליה; עליה;     יהודי גרוזיה 

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

      14:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11441: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00055:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

תכנית מסלול לסטודנטים                  - חבר מדינות עצמאיות [פעילות :  שם התיק 

]                                    ח מביקור בחבר המדינות"דו, עולים 

                                  1995-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                        1990,1993-1995:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   קליטת עליה; עליה; יהודי ברית המועצות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                               ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו;     ברית המועצות 

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

      14:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11442: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                הצעות לארועים, רשימת אולפנים[שונות :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                ביטוחים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      14:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11443: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

מכתבי תודה                                                          :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                        1990,1992-1993:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             גרניט פסיה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      14:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11444: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                         צפון אמריקה- סיור בוגרי בני עקיבא [פעילות :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

)                     4' מס (11 כרך DERECH TEHILLAבתיק גם הפרסום :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];    פרסום [DERECH TEHILLA; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      14:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11445: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                            הכנות טכניות לטיולים עבור עולים[פעילות :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 



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

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

                                                 

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

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

      14:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11453: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

,                       ברזיל, ארצות הברית:חות מביקורים ב"דו[פעילות :  שם התיק 

]                                   אנגליה, צרפת, אורוגואי, ארגנטינה 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        יהודי ברזיל; ברזיל; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;        בריטניה; צרפת; יהודי אורוגוואי; אורוגוואי; יהודי ארגנטינה;     ארגנטינה 

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

      14:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11454: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                            חלמיש- אולפן קליטה בנוה צוף [התכתבויות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               קליטת עליה; אולפני לימוד; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      14:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11455: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                               הכשרת מתנדבים לקליטת עליה[התכתבויות :  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                             1987,1990:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                התנדבות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                             המחלקה לעליה-     הסוכנות היהודית  

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

      15:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11462: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                רשימות עולים בזמן הגעתם לארץ[שונות :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1995-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                   1989-1990,1994-1995:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      15:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11464: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                רשימות עולים לפי מקום מגורים[שונות :  שם התיק 

                                  1995-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      15:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11467: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                     שבתון אנגליה, רשימות עולים במרכזי קליטה[שונות :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                             1985,1989:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      15:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11468: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                רשמים של עולים על מקום מגורם[שונות :  שם התיק 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        רעננה]; ישוב[אלקנה ; קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 



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

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

                                                 

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

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

      15:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11469: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                פעילות בארץ לפי מקומות ישוב[פעילות :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      15:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11470: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00068:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

דרום אפריקה                    - סיור גישוש - שאלונים בנושא [פעילות :  שם התיק 

]                                     תכנית חוג לדוגמא רעננה, בישראל 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          עליה; שאלונים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                                       ההסתדרות הציונית העולמית 

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

      15:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11471: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00069:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                             מילוי טפסי עליה[שונות :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

רוב התיק באנגלית                                                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      15:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11472: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                   התכתבות עם פסיה גרניט[התכתבויות :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

)                     3' מס (12 כרך DERECH TEHILLAבתיק גם הפרסום :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];     פרסום [DERECH TEHILLA; גרניט פסיה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      15:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11473: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00071:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

-                    התכתבות בין ונדי סרלין לרוני אלסונג [התכתבויות :  שם התיק 

-                התכתבות בין ונדי סרלין לגורדון האס , ה ניו יורק"תהל 

]                                                     ה ניו יורק"תהל 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      עליה; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      15:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11476: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00071:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

-                   התכתבות בין ונדי סרלין לרב דוד מרכוס [התכתבויות :  שם התיק 

-               התכתבות בין ונדי סרלין לרוני אלסונג , ה ניו יורק"תהל 

]                                                     ה ניו יורק"תהל 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      עליה; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      16:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11478: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                   התכתבות עם פסיה גרניט[התכתבויות :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                        1990-1992,1994:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;           קליטת עליה; עליה; גרניט פסיה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      16:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11479: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

צרפת                                                                :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             עליה; צרפת; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      16:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11480: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

אנגליה                                                              :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          עליה; בריטניה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                     מחלקת העליה-     ההסתדרות הציונית העולמית  

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

      16:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11481: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ארצות הברית                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      עליה; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      16:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11484: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 



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

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

                                                 

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

קנדה                                                                :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             עליה; קנדה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      16:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11485: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ארגנטינה                                                            :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         עליה; ארגנטינה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      16:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11486: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00078:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

מנהל דסק צפון                   - התכתבות עם רוני אלסונג [התכתבויות :  שם התיק 

]                  ה ניו יורק"תהל- התכתבות עם הרב דוד מרכוס , אמריקה 

                                  1996-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      עליה; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      16:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11487: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00078:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

מנהל דסק צפון                   - התכתבות עם רוני אלסונג [התכתבויות :  שם התיק 

,                  ה ניו יורק"תהל- התכתבות עם הרב דוד מרכוס , אמריקה 

]                                   תקציב,חות חודשיים"דו:ארצות הברית 

                                  1996-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;               תקציב; עליה; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      16:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11488: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

מגורים                                                       - דיור :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   קרני שומרון; התיישבות; איגוד המושבים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      16:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11490: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

תיק ריק                                                      - כללי :  שם התיק 

התיק ריק                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

      17:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11491: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                רשימת מוסדות מעבר עבור עולים[שונות :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      17:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11492: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                                 מידע לעולים[שונות :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;         המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                                    קליטת עליה;     משרד הקליטה 

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

      17:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11493: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00083:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       הופעות- תרבות ואמנות [שונות :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     מופעי תרבות ואמנות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      17:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11494: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                                 מידע לעולים[שונות :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       משרד הקליטה; מוסדות להשכלה גבוהה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      17:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11495: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

-                     בילוי שעות הפנאי .הופעות- תרבות ואמנות [שונות :  שם התיק 

]                                                        נופש,טיולים 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     מופעי תרבות ואמנות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      17:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11496: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק200: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                                רשימות עולים[שונות :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      17:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11499: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                         המועצה הציבורית לקליטת עליה בשומרון[שונות :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];   ישוב קהילתי[שבי שומרון ; קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      17:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11501: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

מאמרים מתוך                   , ה"דרך תהל- הכנות להוצאת עלון [שונות :  שם התיק 

]                                                    ה"העלון דרך תהל 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                      פרסום[ה "דרך תהל; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      17:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11505: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ה                         "קבלת פנים בירושלים לכבוד עולי תהל[פעילות :  שם התיק 

]                                                             החדשים 

                                  1995-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                             1988,1995:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      17:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11507: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ה תל אביב                   "תהל- התכתבות בין פסיה גרניט [התכתבויות :  שם התיק 

]                               ה ניו יורק"תהל- לנעמה ורוני אלסוונג  

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          עליה; ארצות הברית; גרניט פסיה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                               התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל 

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

      17:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11511: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

פסיה גרניט לקראת                   ' ערב הצדעה לכבודה של הגב[פעילות :  שם התיק 

]                                                      ה"פרישתה מתהל 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             גרניט פסיה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      18:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11525: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

,                                        דרום אפריקה- ה "תהל[פעילות :  שם התיק 

]                                            דרום אפריקה- בני עקיבא  

                                  1996-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                        1988,1993-1996:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            דרום אפריקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                        עליה; דרום אפריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

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



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

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

                                                 

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

      18:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11527: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

מכתבי תודה מעולים עבור העזרה שקיבלו                      [התכתבויות :  שם התיק 

]                                                            בקליטתם 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      18:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11528: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

חיפוש תעסוקה                       , רשימות עולים לפי תעסוקה[פעילות :  שם התיק 

]                                                             לעולים 

                                  1996-           עד1996-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      18:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11529: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ה                          "תהל- התכתבות עם רוני אלסוונג [התכתבויות :  שם התיק 

]                  ה ניו יורק"תהל- התכתבות עם הרב דוד מרכוס ,תל אביב 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

)                     2' מס (13 כרך DERECH TEHILLAבתיק גם הפרסום :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                הצעת תקציב; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

     DERECH TEHILLA] קליטת עליה; עליה]; פרסום                                   ;

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

      18:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11530: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                      מחירון למוצרי אמקור הפטורים ממס קניה[מס קניה :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          הנהלת חשבונות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      18:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11531: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                    כללי הסיוע לעולים[מידע - קליטה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  זכויות העולה; משרד הקליטה; קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      18:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11532: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                   נווה הורים- בית עציון [בתי אבות :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               בתי אבות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      18:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11534: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       מתנדבים- ה "פעילי תהל[ה "תהל:  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                התנדבות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 



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

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

                                                 

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

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

      18:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11535: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

יבוא בעלי חיים                                                      :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           משרד החקלאות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      19:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11536: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

גרירת זכאות                                                  , אשרות:  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                                                   זכויות העולה 

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

      19:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11537: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

דיור                                                                :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           זכויות העולה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      19:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11538: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                        הובלת מטענים לעולים[מטענים :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           זכויות העולה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                             המחלקה לעליה-     הסוכנות היהודית  

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

      19:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11539: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

)                                                      באנגלית(עזרה :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             נתיבי אוויר לישראל- אל על ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      19:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11540: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

כספים                                                               :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              זכויות העולה; משרד הקליטה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                             המחלקה לעליה-     הסוכנות היהודית  

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

      19:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11541: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

אולפנים                                , מרכזי קליטה, בתי ספר: חינוך:  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           זכויות העולה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                               אולפני לימוד; המחלקה לעליה-     הסוכנות היהודית  

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

      19:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11543: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק200: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

התכתבות בין ונדי סרלין לרוני אלסוונג                     [התכתבויות :  שם התיק 

]                                             ה ניו יורק"תהל- ונעמה  

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      עליה; ארצות הברית; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      19:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11546: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1996-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      19:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11547: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1996-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      20:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11548: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1996-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      20:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11549: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1996-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                   1990-1991,1995-1996:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      20:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11550: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      20:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11551: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 



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

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

                                                 

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

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

      20:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11552: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1993-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      20:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11553: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      20:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11554: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00116:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      21:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11570: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      21:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11571: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                   1986,1988,1990-1992:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      21:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11572: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      21:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11573: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      21:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11574: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1996-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      22:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11575: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00122:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1996-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      22:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11576: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1995-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                   1987-1989,1993-1995:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      22:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11577: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק200: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1996-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      22:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11578: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1996-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      22:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11579: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00126:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      22:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11580: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00127:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1995-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      22:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11581: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1996-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      23:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11582: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1996-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      23:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11583: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1996-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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



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

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

                                                 

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

      23:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11584: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      23:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11585: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1996-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      23:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11586: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      23:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11587: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1996-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      24:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11596: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      24:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11597: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1996-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      24:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11598: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                       תעסוקה עבור עולים[תיק עולים :  שם התיק 

                                  1996-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                   1990-1991,1993-1996:תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                 תעסוקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      24:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11600: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                      ה"רכישת מחשבים עבור תהל[כללי :  שם התיק 

                                  1995-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                              1983-1984,1987,1989-1995:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      24:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11602: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                           ה"שרות לאומי  בתהל[כללי :  שם התיק 

                                  1990-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                        1985,1987-1990:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        שרות לאומי; האגודה להתנדבות בעם; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      24:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11604: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                               שאלונים למועמדות - שרות לאומי [כללי :  שם התיק 

                                  1996-           עד1996-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    שאלונים; שרות לאומי; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      24:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11605: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

רשימת חבר                         , כרטיס ביקור- ה "תהל[שוטף - כללי :  שם התיק 

פרוטוקולים        ) - ברית המועצות(מזרח - ה "תהל, הנאמנים וועד המנהל 



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

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

                                                 

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

]                                                            ופעילות 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הסוכנות היהודית לארץ ישראל; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                   פרוטוקולים; ברית המועצות; קליטת עליה;     יהודי ברית המועצות 

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

      25:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11613: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                   הכנות- ה "ועידת העשור לתהל[כללי :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      25:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11621: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                                   הכנות- ה "ועידת העשור לתהל[כללי :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      25:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11622: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

-                             מושב ראשון - ה "ועידת העשור לתהל[כללי :  שם התיק 

"]                                            העליה הדתית בעשור הבא" 

                                  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  

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

                                                 

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

;                       עליה; פרוטוקולים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      25:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11624: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00145:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

מכתבי תודה למשתתפים                      - ה "ועידת העשור לתהל[כללי :  שם התיק 

]                                                             בועידה 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      25:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11632: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00146:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                          דפי הסבר באנגלית- בית ראשון למולדת [כללי :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      25:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11633: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

משרד הדתות                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             משרד הדתות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      25:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11634: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00148:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

מעלה                                                        - ל "מפד:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

בתיק רק מסמך אחד                                                 :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              המרכז לציונות דתית- מעלה ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      25:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11635: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

משרד הקליטה                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                קליטת עליה; משרד הקליטה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      25:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11636: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00150:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

שבתונים                                                      - צרפת :  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                        1985-1986,1988:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      25:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11637: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

שבתונים                                               - דרום אפריקה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.                                                בתיק רק מסמך אחד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      25:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11638: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

שבתונים                                               - ארצות הברית :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      26:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11639: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00153:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

שבתונים                                             - אמריקה לטינית :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      26:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11640: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00154:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

שבתונים                                                  - אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      26:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11641: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00155:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

שבתונים                                                      - כללי :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תיירות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      26:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11642: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00156:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

שבתונים                                                    - מחירים :  שם התיק 

                                  1994-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                   1988-1990,1992,1994:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תיירות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      26:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11643: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00157:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

שבתונים                                                    - אנגליה :  שם התיק 

                                  1989-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                        1985-1986,1989:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      26:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11644: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00158:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

שבתונים                                                             :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                   1990-1991,1993-1994:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תיירות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 



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

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

                                                 

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

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

      26:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11645: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00159:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

טיולים                                                              :  שם התיק 

                                  1994-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                              1987-1988,1990-1992,1994:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תיירות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      26:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11646: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00160:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ישובים קולטים                                                       :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];     מועצה אזורית[חוף עזה ; קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;     אוניברסיטת בר אילן; מדרשת הדרום]; ישוב[מיתר ]; מושב שיתופי[    אלוני הבשן  

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

      26:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11647: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00161:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

מ ורוכשי דירות                     "חברה לשכון בנין ופתוח בע- משהב :  [שם התיק 

]                                                         ה"עולי תהל 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      26:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11648: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00162:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

,                            כרטיס ביקור- ה "תהל,כספים- ה "תהל[כללי :  שם התיק 

]                                     פרוטוקולים מישיבות חבר הנאמנים 



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

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

                                                 

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

                                  1992-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                   1983,1987,1991-1992:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     פרוטוקולים]; מאזן[דין וחשבון כספי ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      26:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11649: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00163:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                           ברית המועצות- ה "תהל,כספים- ה "תהל[כללי :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

)                    2' מס (11 כרך DERECH TEHILLAבתיק גם הפרסום  :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        ארצות הברית; ברית המועצות; עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

     DERECH TEHILLA] תקציב]; מאזן[דין וחשבון כספי ]; פרסום                      ;

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

      27:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11655: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00164:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

אנגליה                                                      - ה "תהל:  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                            15'  מסDERECH TEHILLAבתיק גם הפרסום  :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];        פרסום [DERECH TEHILLA; בריטניה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      27:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11656: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00164:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

אנגליה                                                      - ה "תהל:  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                          עליה; בריטניה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      27:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11657: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00165:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

אנגליה                                                      - ה "תהל:  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          עליה; בריטניה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      27:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11658: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00166:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

גיוס כספים                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             גיוס כספים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      27:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11659: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00167:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                           43' סיור גישוש מס - P.T43-   ארצות הברית :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      28:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11660: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00168:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

צרפת                                                        - ה "תהל:  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

)                    בצרפתית (1'  מסDERECH TEHILLAבתיק גם הפרסום :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];     פרסום [DERECH TEHILLA; עליה; צרפת; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11661: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00169:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                         1995ל עד שנת "ה בארץ ובחו"עובדים שעבדו בתהל:  שם התיק 

                                  1995-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

התיק חסוי                                                        :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11662: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00169:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                         1995ל עד שנת "ה בארץ ובחו"עובדים שעבדו בתהל:  שם התיק 

                                  1995-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

התיק חסוי                                                        :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11663: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00169:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                         1995ל עד שנת "ה בארץ ובחו"עובדים שעבדו בתהל:  שם התיק 

                                  1996-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

התיק חסוי                                                        :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    83- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11664: מספר פריט 

')      א    ( 5:              מספר כרכים00170:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                      UJA]  פרוייקטים קרן ירושהLEGACY FUND PROJECTS:  [שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  קרנות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      28:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11665: מספר פריט 

')      ב    ( 5:              מספר כרכים00170:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                      UJA]  פרוייקטים קרן ירושהLEGACY FUND PROJECTS:  [שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  קרנות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11666: מספר פריט 

')      ג    ( 5:              מספר כרכים00170:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                      UJA]  פרוייקטים קרן ירושהLEGACY FUND PROJECTS:  [שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  קרנות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11667: מספר פריט 

')      ד    ( 5:              מספר כרכים00170:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                      UJA]  פרוייקטים קרן ירושהLEGACY FUND PROJECTS:  [שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    84- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  קרנות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11668: מספר פריט 

')      ה    ( 5:              מספר כרכים00170:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                      UJA]  פרוייקטים קרן ירושהLEGACY FUND PROJECTS:  [שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  קרנות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11669: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00171:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

הסוכנות היהודית המחלקה לעליה וקליטה                  [כללי - סוכנות :  שם התיק 

]                                                 אגף מידע והדרכה -  

                                  1993-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                   1986-1990,1992-1993:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               זכויות העולה; המחלקה לעליה-     הסוכנות היהודית  

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11670: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00171:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

הסוכנות היהודית המחלקה לעליה וקליטה                  [כללי - סוכנות :  שם התיק 

]                                                 אגף מידע והדרכה -  

                                  1996-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                   1987-1990,1992-1996:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; תעסוקה; המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    85- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                      קליטת עליה; משרד הקליטה;     אולפני לימוד 

--------------------------------------------------------------------------------

      29:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11671: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00172:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ה                  "תכנית קיץ של יבנה עולמי ותהל[  סטודנטים יבנה P.T:  שם התיק 

]                                                ל"עבור סטודנטים מחו 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];     ארגון סטודנטים יהודים דתיים[יבנה ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11672: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00173:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

]                              רשימות עולים ופעילים בירושלים[רשימות :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      30:            מספר מיכל022:                  מספר יחידה11673: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00174:        מספר תיק200: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ה                   "פרוטוקולים מישיבות הנהלת תהל- פעילות בירושלים :  [שם התיק 

]                                פעילות חברתית עבור עולים, כנס רבנים 

                                  1996-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 קליטת עליה; פרוטוקולים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15202: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00001:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

חומר אינפורמטיבי לעולים                                - קליטת עליה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    86- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15205: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00001:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

חומר אינפורמטיבי לעולים                                - קליטת עליה :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15206: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

תקציב                                     , פרוטוקולים, רשימות עולים:  שם התיק 

                                  1992-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                             1992 - 1990, 1988, 1984- תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  תקציב; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15207: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

רבנים ובתי כנסת                                       , רשימות עולים:  שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                          1991, 1985- תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    87- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15208: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ייעוץ  בענייני                    , חוגים, גיוס כספים- ה "תכניות תהל:  שם התיק 

עליה                                                                 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             גיוס כספים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15209: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

ה                                                      "פעילויות תהל:  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                      1992-1991, 1988: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15210: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

"                                          מסלול"תכנית - גיוס כספים :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          תכנית עליה מחבר העמים- מסלול ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                                                     גיוס כספים 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15211: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

קליטת עליה  מחבר העמים                                              :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    88- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               ברית המועצות; קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15212: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00008:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

קורות חיים של מועמדים לעליה                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                שאלונים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15213: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00008:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

קורות חיים של מועמדים לעליה                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                שאלונים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15214: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00009:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

רשימת מקצועות שמית של מועמדים לעליה                                 :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15215: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00009:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    89- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

רשימת מקצועות שמית של מועמדים לעליה                                 :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15216: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00010:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                            A-Dאותיות - קורות חיים של מועמדים לעליה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             קנדה; ארצות הברית; שאלונים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15217: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00010:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                              Eאותיות - קורות חיים של מועמדים לעליה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             קנדה; ארצות הברית; שאלונים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                                                    דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15218: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00010:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                               Fאותיות -קורות חיים של מועמדים לעליה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             קנדה; ארצות הברית; שאלונים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    90- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15219: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00011:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                          G - Hאותיות - קורות חיים של מועמדים לעליה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             קנדה; ארצות הברית; שאלונים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15220: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00011:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                          J - Kאותיות - קורות חיים של מועמדים לעליה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ארצות הברית; בריטניה; שאלונים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15221: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00011:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות  לעליה הדתית                                 - ה "תהל: שם יחידה 

                            L- אותיות - קורות חיים של מועמדים לעליה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       קנדה; ארצות הברית; צרפת; שאלונים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15222: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00012:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                          R - Mאותיות - קורות חיים של מועמדים לעליה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    91- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          בריטניה; ארצות הברית; שאלונים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15223: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00012:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                          S - Zאותיות - קורות חיים של מועמדים לעליה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ארצות הברית; קנדה; שאלונים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                                                    דרום אפריקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15224: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

                          A - Wאותיות - קורות חיים של מועמדים לעליה :  שם התיק 

'                                                             נ' - א 

                                  1994-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  ניו זילנד; צרפת; ארצות הברית; שאלונים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                                                           קנדה 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל022:                  מספר יחידה15225: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק300: מספר מחזור 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל: שם יחידה 

'                        ת' - אותיות א- קורות חיים של מועמדים לעליה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ברית המועצות; צרפת; הודו; שאלונים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                                          קנדה;     ארצות הברית 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    92- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

                                              316: כ פריטים"סה 

                                             90.1: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                              316:   כ מלאי"סה 




