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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    320   מי    

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

      001:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13173: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

התכתבות שפירא יוסף                                                  :  שם התיק 

                                  1993-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                       1988-1991,1993: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                     תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ; המר זבולון;     שפירא יוסף 

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

      001:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13174: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

הקצבות                                                              :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          תקציב]; תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ;     שפירא יוסף 

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

      001:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13190: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

ישיבות העמותה                                                       :  שם התיק 

                                  1993-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              פרוטוקולים; תקציב]; תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ;     שפירא יוסף 

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

      001:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13191: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

האגודה להתנדבות בעם                                                 :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            האגודה להתנדבות בעם]; תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ;     שפירא יוסף 

;                                                                     שרות לאומי 

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

      001:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13192: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

המרכז לחינוך דתי                                                    :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               תקציב; חינוך דתי]; תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ;     שפירא יוסף 

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

      001:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13197: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

תקציב                                                               :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          תקציב]; תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ;     שפירא יוסף 

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

      001:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13199: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

השתלמויות                                                           :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                 תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ;     שפירא יוסף 



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

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

                                                 

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

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

      001:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13201: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

תיק דתות                                                            :  שם התיק 

פניות למשרד הדתות                                                    

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     משרד הדתות]; תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ;     שפירא יוסף 

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

      001:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13202: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

עיירת לי                                                            :  שם התיק 

.                                                דואר נכנס דואר יוצא 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     פרוטוקולים]; תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ;     שפירא יוסף 

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

      002:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13208: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

חוברות הדרכה                                                        :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                 תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ;     שפירא יוסף 

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

      002:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13214: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

התכתבות פנים                                                        :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                          תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ; תקציב;     שפירא יוסף 

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

      002:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13219: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

פרוייקט עוז הצעות מחיר לציוד                                  - שוטף:  שם התיק 

,                           בקשותלתמיכה ממשרדי ממשלה,תשלומים לסניפים 

.                                               כנס יום עוז בירושלים 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      תנועת הילדים- עוז ; תקציב]; תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ;     שפירא יוסף 

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

      002:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13226: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

.                                    בקשות לפתיחת סניפים חדשים- עוז :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             תנועת הילדים- עוז ]; תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ;     שפירא יוסף 

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

      002:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13228: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

מרכזי הדרכה                                               - דים "מרה:  שם התיק 

.                                                 התיק פתוח לעיון:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                             תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

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

      002:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13230: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

.                                            בית המלמדים משניות אבות:  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                           1991,1993: תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      חינוך דתי]; תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ;     שפירא יוסף 

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

      002:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13231: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

,                               סניפים צפון,סניפים דרום,ח רשומות "דו:  שם התיק 

.                  ח"הצעת חוק ערי ואזורי פיתוח התשמ,תקציב קבלת כספים 

                                  1993-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                  1988-1989,1991-1993: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       חות"דו; הצעות חוק; תקציב]; תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ;     שפירא יוסף 

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

      002:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13232: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

קרן שיפמן                                             - משרד החינוך :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     קרנות; משרד החינוך והתרבות]; תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ;     שפירא יוסף 

;                                                                  קרן דוד שיפמן 

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

      002:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13233: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

בקשה למענק ממשרד החינוך דרך קרן שיפמן                               :  שם התיק 

.                                                  ח" ש000.162על סך  

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  קרנות; חות"דו; תקציב; משרד החינוך והתרבות]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

;                                                                  קרן דוד שיפמן 

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

      003:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13234: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

מבצע תרומות                                                         :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     תרומות]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

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

      003:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13235: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

העתקים לשר יוסף שפירא                                               :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; פרוטוקולים; תנועת הילדים- עוז ]; תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ;     שפירא יוסף 

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

      003:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13236: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

משלחות נוער לפולין                                                  :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  פולין; קרנות; משלחות נוער]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

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



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

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

                                                 

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

      003:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13237: מספר פריט 

)      א    ( '7:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

.                   רשם העמותות- קרן זכרון לנופלים ובוגרי בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 משרד הפנים]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

;                       בני עקיבא בישראל;     קרן זכרון לנופלים ובוגרי בני עקיבא 

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

      003:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13238: מספר פריט 

)      ב    ( '7:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

,                      מס הכנסות- קרן זכרון לנופלים ובוגרי בני עקיבא:  שם התיק 

.                                                       פטורים ומאזן 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                        1985-1988,1991:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            בני עקיבא בישראל; כספים; חות"דו]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

;                                             קרן זכרון לנופלים ובוגרי בני עקיבא 

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

      003:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13239: מספר פריט 

)      ג    ( '7:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

.                             בנק-קרן זכרון לנופלים ובוגרי בני עקיבא:  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          כספים; שפירא יוסף]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

;                       בני עקיבא בישראל;     קרן זכרון לנופלים ובוגרי בני עקיבא 

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

      003:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13240: מספר פריט 

)      ד    ( '7:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

קרן זכרון לנופלים ובוגרי בני עקיבא                                  :  שם התיק 

.                                                 פרוטוקולים,ישיבות  



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

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

                                                 

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

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                  1985,1987-1988,1991:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               בני עקיבא בישראל; פרוטוקולים]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

;                                             קרן זכרון לנופלים ובוגרי בני עקיבא 

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

      003:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13241: מספר פריט 

)      ה    ( '7:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

קרן זכרון לנופלים ובוגרי בני עקיבא                                  :  שם התיק 

.                                                בקשות ואישורי תקציב 

                                  1992-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                  1985-1988,1991-1992: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              תרומות; תקציב]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

;                        בני עקיבא בישראל; פעילות למען יהודי אתיופיה-     עמיחי  

;                                             קרן זכרון לנופלים ובוגרי בני עקיבא 

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

      004:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13242: מספר פריט 

)      ו    ( '7:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

כספים                            -קרן זכרון לנופלים ובוגרי בני עקיבא:  שם התיק 

                                  1991-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                 1985-1987,1990-1991: תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  קרן זכרון לנופלים ובוגרי בני עקיבא; כספים]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

;                                                               בני עקיבא בישראל 

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

      004:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13243: מספר פריט 

)      ז    ( '7:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

כללי                             -קרן זכרון לנופלים ובוגרי בני עקיבא:  שם התיק 

                                  1992-           עד1986-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                       1986,1991-1992: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         קרן זכרון לנופלים ובוגרי בני עקיבא]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

;                                                               בני עקיבא בישראל 

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

      004:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13244: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

מרגלית עקיבא                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                             תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

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

      004:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13245: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

.                           י צפת"האר, ביריה צפת: צפת וסניפיה " עוז:  "שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         תנועת הילדים- עוז ]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

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

      004:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13256: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

.                                              ל צפון-א"  עוז"סניפי :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         תנועת הילדים- עוז ]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  



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

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

                                                 

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

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

      004:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13257: מספר פריט 

)      א    ( '2:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

.                                               ת צפון-מ" עוז"סניפי :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         תנועת הילדים- עוז ]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

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

      004:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13258: מספר פריט 

)      ב    ( '2:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

.                                               ת צפון-מ" עוז"סניפי :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                                                   בתיק יש תמונה:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                         תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ; תנועת הילדים-     עוז  

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

      005:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13259: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

כללי                                                          - עוז :  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         תנועת הילדים- עוז ]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

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

      005:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13260: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

.                                       יסוד ראשוני של עיירת לי+הקמה:  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             פרוטוקולים; תנועת הילדים- עוז ]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

;                                                    הצעות חוק;     עיירות פיתוח 

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

      005:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13261: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

רשימות סניפים                                    ,סניפים חדשים,הצעות:  שם התיק 

,                      זכרון לבוגרים,טפסים ריקים,דתות,כללי-ומדריכים  

.                                                         משרד הפנים 

                                  1993-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; משרד הדתות; תנועת הילדים- עוז ; משרד הפנים]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

;                                                                     חות"    דו 

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

      005:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13262: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                            : שם יחידה 

פעולות העמותה                                                       :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                חות"דו; חינוך; כספים; תקציב]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

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

      001:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13263: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

.                                                     עיירת לי,ילדים: שם יחידה 

ל לארץ                           "הבאת קבוצות מחו,עיניני כספים[שוטף :  שם התיק 

.]                                               בקשות תמיכה למפעלים 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           תנועת הילדים- עוז ; תקציב; כספים]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  



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

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

                                                 

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

;                                                     משרד הדתות;     פרוטוקולים 

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

      001:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13264: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

.                                                     עיירת לי,ילדים: שם יחידה 

,                      הקצבות, הבאת קבוצות בני נוער לארץ-ילדים[שוטף :  שם התיק 

.]                                                       בקשות תמיכה 

.             בקשות תמיכה,הקצבות,פרוטוקולים מישיבות מזכירות-עיירת לי 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   כספים; תקציב; פרוטוקולים]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

;                                                 חות"דו; תנועת הילדים-     עוז  

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

      001:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13265: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

.                                                     עיירת לי,ילדים: שם יחידה 

הבאת                    ,ל"שליחות בחו,כספים,תכנית פעילות-ילדים[שוטף :  שם התיק 

עיירת לי            ,פרוטוקולים מישיבות מזכירות,קבוצות בני נוער לארץ 

.        הקצבות,כספים,תודות על תרומות ,ח כללי לישיבת מליאת העמותה"דו 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     בני נוער; חות"דו; תקציב; תרומות; כספים]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

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

      001:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13266: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

.                                                     עיירת לי,ילדים: שם יחידה 

פרוטוקולים                     ,ח תקופתי"דו,הקצבות,בקשות תמיכה[שוטף :  שם התיק 

.]                                                   מישיבות מזכירות 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  פרוטוקולים; חות"דו; תקציב]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

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

      001:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13274: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

.                                                    עיירת לי,ילדים : שם יחידה 

פרוטוקולים                     ,ח תקופתי"דו,הקצבות,בקשות תמיכה[שוטף :  שם התיק 

.]                                                   מישיבות מזכירות 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      תקציב; תנועת הילדים- עוז ; פרוטוקולים]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

;                                                             חות"דו;     תרומות 

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

      002:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13304: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                      ,ילדים: שם יחידה 

קשר עם                   ,טקס בר מצוה עבור נוער מהונגריה-ילדים[שוטף :  שם התיק 

.         פעילות בסניפים, תשלומים-עיירת לי. פרוייקט ספר תורה,השליחים 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      תקציב; חות"דו; בר מצוה; יהודי הונגריה]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

;                                                                         שליחים 

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

      002:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13309: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                      ,ילדים: שם יחידה 

]                                  עובדים,שליחים,תרומות,תשלומים[שוטף:  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              תיירות; כספים; שליחים; תרומות]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

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

      002:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13368: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                      ,ילדים: שם יחידה 

.                                    תנועת הילדים עוז-עיירת לי[כללי :  שם התיק 

]                                         תרומות,ידיעון,פעילות-ילדים 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

.                                                 בתיק מצוי דיסקט:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;                                                 תרומות; תנועת הילדים-     עוז  

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

      002:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13375: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                      ,ילדים: שם יחידה 

]                                     בקשות תמיכה[כללי -יוסקה שפירא :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 שפירא יוסף]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

;                             משרד הדתות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                         תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      002:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13376: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                      ,ילדים: שם יחידה 

]                                    בקשות תמיכה[כללי - יוסקה שפירא :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         תרומות; שפירא יוסף]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

;      משרד החינוך והתרבות; משרד המשפטים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      003:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13377: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

.                                                     עיירת לי,ילדים: שם יחידה 

]                               תרומות,חשבונות ,חות פעילות "דו[שוטף :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         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  

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

                                                 

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

;                      כספים; תרומות; חות"דו]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

;     קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      003:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13378: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                    , ילדים : שם יחידה 

מכתבי תודה על                        ,בקשות תמיכה,שליחים-ילדים[שוטף :  שם התיק 

.                     פעילות בקרב ילדי יהדות הונגריה , תמיכה בפעילות 

.]                                הלוואות,תרומות, חשבונות- עיירת לי  

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      תרומות; יהודי הונגריה]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

;                     תנועת הילדים- עוז ; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                שליחים;     משרד החינוך והתרבות 

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

      003:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13379: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

עיירת לי                                                      ,ילדים: שם יחידה 

בת מצוה                   /בר,פעילות,חשבונות,בקשות תמיכה-ילדים[שוטף :  שם התיק 

מ           "סמינרים בישראל לקבוצות נוער מבריה,כיה 'לילדי הונגריה וצ 

".                                     עוז"וח על פעילות "ד- עיירת לי 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;     תנועת הילדים- עוז ; סמינרים; בר מצוה; כוסלובקיה'יהודי צ;     יהודי הונגריה 

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

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

      001:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13390: מספר פריט 

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

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                 חות"תקציבים ודו,ועדת כספים- ילדים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         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  

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

                                                 

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

;           חות"דו; כספים; שליחים; תקציב; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      001:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13391: מספר פריט 

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

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                 חות"תקציבים ודו,ועדת כספים- ילדים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   חות"דו; תקציב; כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      001:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13392: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                          סמינר שליחים שעלבים,מחנות מדריכים ומורים :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        שעלבים; סמינרים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      001:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13393: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

,                     מפעל כתיבת ספר תורה,שליחים,הנהלת חשבונות[שוטף :  שם התיק 

]                                                             תרומות 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              שליחים; ספרי תורה; תרומות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                     חות"דו]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

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

      001:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13394: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

".]                       ילדים"חומר רקע על ,בקשות לסיוע לקרן [שוטף :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;                                             חות"דו; פרוטוקולים;     שפירא יוסף 

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

      001:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13395: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

ח פעילות במזרח                       "דו,חות"דו,תשלומים[מכתבים שוטף :  שם התיק 

]                                                             אירופה 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        בר מצוה; חות"דו; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                 מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      002:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13408: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

,                     אירוח נוער יהודי מהונגריה,פעילות בהונגריה[שוטף:  שם התיק 

.]                                סמינר בר מצוה לילדי קהילות הונגריה 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     שפירא יוסף; בר מצוה; יהודי הונגריה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                                        סמינרים 

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

      002:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13409: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

]                                    סיורים חינוכיים לפולין[התכתבות :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;       יהודי הונגריה; שפירא יוסף; פולין; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                                    משלחות נוער 

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

      002:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13410: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

בקשות                    ,תוכנית קרן החינוך לזכר ילדי השואה[התכתבות :  שם התיק 

].                                   לתמיכה במפעל ההונגרי ובקרן בכלל 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     גיוס כספים; בר מצוה; יהודי הונגריה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                    שפירא יוסף;     משרדי ממשלה 

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

      002:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13411: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

הבאת נוער ממזרח                            ,על פעילות הקרן [התכתבות :  שם התיק 

]                                               אירופה לסמינרים בארץ 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        בר מצוה; יהודי הונגריה; סמינרים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                 שפירא יוסף]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

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

      002:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13412: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

קבוצות                                                ,מושבים,ישובים:  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     גיוס כספים; פרוטוקולים; שפירא יוסף; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

];                         תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ; תנועת הילדים-     עוז  

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



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

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

                                                 

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

      003:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13423: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

מושבים                                                      ,ישובים :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;          חות"דו; כספים יחודיים; גיוס כספים; יהודי ברית המועצות;     שפירא יוסף 

;                                                                  יהודי הונגריה 

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

      003:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13424: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

מרכז עולמי                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   קטעי עתונות; המרכז העולמי-     הפועל המזרחי  

;                                     ועידות עולמיות- הפועל המזרחי -     המזרחי  

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

      003:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13425: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

נאומים ודברים                                                       :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                שפירא יוסף; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל;     מכללת אורות 

;                                                            הפועל המזרחי בישראל 

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

      003:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13426: מספר פריט 

)      ב    ( '2:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

נאומים ודברים                                                       :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; חילול שבת;     שפירא יוסף 

;                                              התיישבות- שומרון ועזה ,     יהודה 

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

      003:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13432: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

סיכום עם המבוגרים במשלחת                   ,דברי תורה[נאומים ודברים :  שם התיק 

]                                               דברים בממשלה,לפולין  

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     כנס בוגרים; ישיבת כרם ביבנה; פולין; שליחים;     שפירא יוסף 

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

      004:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13442: מספר פריט 

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

ילדים                                                               : שם יחידה 

דברי אזכרה                                                          :  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 רוזנבליט פנחס; דובדבני ברוך; חללי מלחמות ישראל;     שפירא יוסף 

;                                                                חזני מיכאל יעקב 

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

      004:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13448: מספר פריט 

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

ילדים                                                               : שם יחידה 

דברי אזכרה                                                          :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           שיפמן דוד; לסלוי יעקב; דרורי יעקב; חללי מלחמות ישראל;     שפירא יוסף 



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

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

                                                 

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

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

      004:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13449: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

דברי אזכרה                                                          :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               מושב שיתופי[יונתן ; ברנשטיין ישעיהו; אליאש מרים;     שפירא יוסף 

;                                                              חללי מלחמות ישראל 

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

      004:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13453: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

בקשות תמיכה                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          תקציב; קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ; משרד הדתות;     שפירא יוסף 

;                         גיוס כספים; חות"דו]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

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

      004:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13454: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

פעילות שואה                                                         :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ; חומר הדרכה;     שואה 

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

      004:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13455: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

].                   דף מסכם-מלחמות ישראל[תקופות בעם ישראל -היסטוריה:  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ; חומר הדרכה;     מלחמות ישראל 

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

      004:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13456: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

]                              תשלומים,בקשותלתמיכה,ל "פניות לחו[שוטף:  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      פרוטוקולים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     תקציב 

;             גיוס כספים; חות"דו; שפירא יוסף]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

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

      005:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13534: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

ח על פעילות הקרן                       "דו,בקשות תמיכה,תשלומים[שוטף :  שם התיק 

].               רגיה שברוסיה לארץ'מכתבים בקשר להבאת קבוצות נוער מגו 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;      פרוטוקולים; שפירא יוסף; יהודי הונגריה]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

;                                                         גיוס כספים; חות"    דו 

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

      005:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13535: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

אזכרה של יעקב אגרסט                                                 :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     אגרסט יעקב;     שפירא יוסף 



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

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

                                                 

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

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

      005:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13536: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

ריגה לטביה                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         עליית הנוער; תקציב; קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     שפירא יוסף 

;                             יהודי ברית המועצות;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

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

      005:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13537: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

כללי                                                  -ברית המועצות :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    חות"דו; יהודי ברית המועצות; עליית הנוער; ברית המועצות- ל "    בני עקיבא בחו 

;                     שליחים; שפירא יוסף; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      005:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13540: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

]                                          שליחים[ברית המועצות כללי :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     שפירא יוסף; קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     שליחים 

;          יהודי ברית המועצות; חות"דו; תקציב; ברית המועצות- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      006:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13543: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

משרדי ממשלה                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ; הרצוג חיים; משרדי ממשלה;     תרומות 

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

      006:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13545: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

עזבונות ואפוטרופוס                                                  :  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    תקציב; תרומות; ברית המועצות; שליחים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                  כספים; חות"דו;     שפירא יוסף 

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

      006:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13546: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

משרד האוצר                                                          :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ; תקציב; קרן דוד שיפמן;     משרד האוצר 

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      006:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13547: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

משרד הדתות                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         שליחים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ; שפירא יוסף;     משרד הדתות 

;     כוסלובקיה'יהודי צ; תקציב; יהודי הונגריה; בר מצוה; תרומות;     ברית המועצות 



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

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

                                                 

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

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

      006:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13548: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

ן                                                   "מחנה בר מצוה תש:  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         יהודי הונגריה; חומר הדרכה;     בר מצוה 

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

      006:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13549: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

רשימות קרובים                                   - ן "מחנה בר מצוה תש:  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     יהודי הונגריה;     בר מצוה 

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

      006:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13550: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

ן                                                 "ערב הפעלה חורף תש:  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     חומר הדרכה 

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

      006:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13551: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                            א"מחנה בר מצוה חורף תשנ:  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                        חומר הדרכה;     בר מצוה 

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

      007:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13552: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

".                                             בר מצוה"הוצאות מחנות :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     בר מצוה 

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

      007:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13553: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

תרומות                                                              :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  ספרי תורה; שליחים; שפירא יוסף; קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     תרומות 

;                                                                          תקציב 

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

      007:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13554: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

לקט שירים                                                           :  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     חומר הדרכה 

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

      007:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13555: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ילדים                                                               : שם יחידה 

ח ביקור בברית                    "דו,מסלול תחנות שרידי קהילת בודפשט :  שם התיק 

.               כוסלובקיה'ח פעילות ומצב צ"דו,משלחת מגרוזיה, המועצות  

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    יהודי גרוזיה; יהודי הונגריה; שליחים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                  סמינרים; חות"דו; ברית המועצות;     שפירא יוסף 

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

      007:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13556: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

טקס כתיבת ספר תורה                                                  :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

.                                                 בתיק מצוי דיסקט:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  ספרי תורה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     שפירא יוסף 

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

      007:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13557: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

ראשי                           ,קיבוצים,אנשים פרטיים[תרומות לשליחים :  שם התיק 

].                                                    מועצות ועיריות 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                                    בתיק רשימת שמות התורמים בלבד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         תרומות; שפירא יוסף;     מועצות מקומיות 

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

      007:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13558: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

]                                 טקס כתיבת ספר תורה[תרומות לשליחים :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ; ספרי תורה; שליחים;     תרומות 

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

      007:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13562: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

פרוייקט ספר תורה                                                    :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              תרומות; שליחים; ספרי תורה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      008:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13586: מספר פריט 

')      א    ( 5:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

].                                                   פרסום[ספר תורה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          שפירא יוסף; ספרי תורה; תרומות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      008:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13587: מספר פריט 

)      ב    ( '5:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

]                                       ל"פניות לחברים בחו[ספר תורה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     שפירא יוסף; תרומות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      008:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13588: מספר פריט 

)      ג    ( '5:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ילדים                                                               : שם יחידה 

].                                         ר שיף"מכתבים לד[ספר תורה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  גיוס כספים; ספרי תורה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      008:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13589: מספר פריט 

')      ד    ( 5:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

].                                תזכירים, ת "דוחו, תקציבים[ספר תורה:  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   גיוס כספים; ספרי תורה; חות"דו; תקציב; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      008:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13590: מספר פריט 

)      ה    ( '5:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

ספר תורה                                                            :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          גיוס כספים; ספרי תורה; גרמניה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      008:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13591: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                                    רשימת קבצי מחשב:  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

.                      התיק מכיל  רשימת קבצי מחשב הסדורים בטבלאות:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                         קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      008:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13592: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

גרמניה                                                      -GERMANY:  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       שואה; שפירא יוסף; גרמניה; תרומות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      009:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13618: מספר פריט 

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

ילדים                                                               : שם יחידה 

                                      JEWISH CHILD'S DAY,תרומות [J-L:  שם התיק 

ינט                                      'גו-J.D.C, יום הילד היהודי  

 LAUDER  FOUNDATION -                                       קרן לאודר

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             שפירא יוסף; חות"דו; קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     תרומות 

;                       שליחים; יהודי ברית המועצות; תקציב;     יהודי ארצות הברית 

;                                                          הקונגרס היהודי העולמי 

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

      009:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13623: מספר פריט 

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

ילדים                                                               : שם יחידה 

].                                         מזרחיMIZRACHI,תרומות [M-O:  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל; תרומות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;    קנדה- הפועל המזרחי - המזרחי ; שפירא יוסף;     הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי 

;                                                                    קטעי עתונות 

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



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

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

                                                 

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

      009:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13624: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

]                                 בני עקיבא בקשות לסיוע[ב -התכתבות א:  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     חות"דו; פרוטוקולים; שליחים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     תרומות 

;                                  בני עקיבא בישראל;     רכוש יהודי במזרח אירופה 

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

      009:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13625: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

].                                          בקשות לסיוע[ד -התכתבות ב:  שם התיק 

`                                  1992-          עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל; קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     תרומות 

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

      009:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13626: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                                         קרן החינוך:  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

.                                         בתיק מצוי מסמך אחד בלבד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      010:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13659: מספר פריט 

)      א    ( '2:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                           ישיבה ראשונה- חבר נאמנים:  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   כספים; פרוטוקולים; תקציב; שפירא יוסף; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                            יהודי ברית המועצות;     חבר הנאמנים 

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

      010:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13660: מספר פריט 

)      ב    ( '2:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

ישיבה שניה                                             - חבר נאמנים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  חבר הנאמנים; כספים; תקציב; פרוטוקולים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      010:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13661: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ם                                                               'ילד: שם יחידה 

חות שליחים מברית  המועצות                                        "דו:  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           שליחים; ברית המועצות; חות"דו; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                                     הקבוץ הדתי 

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

      010:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13662: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

משרדי ממשלה                                                  ,סוכנות:  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     תרומות; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;            משרד הקליטה; משרד הדתות; משרד החינוך והתרבות; עליית הנוער;     עליה 



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

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

                                                 

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

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

      010:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13663: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                   תרומות ופניות בארץ, ל "תורמים ופניות לחו- כתובות:  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     גיוס כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     תרומות 

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

      010:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13664: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

ראשי חוגי חזון                            ,שליחים בני עקיבא - כתובות:  שם התיק 

.                 בית הכנסת גבורת ציון תל אביב, בני עקיבא אנטוורפין  

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           בני עקיבא בארץ ישראל; שליחים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      011:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13715: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                   וילנה,אטה-אלמה,קייב,מינסק,טאלין :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;                                                                     חות"    דו 

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

      011:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13716: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

].                     פניות לתמיכה- תרומות כללי [כ -התכתבות כללית ה:  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   מועצות דתיות; שפירא יוסף; גיוס כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                                ישיבת בית יהודה 

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

      011:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13717: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

].                   פניות לתמיכה-ל "הרב לוי מפד[מ - התכתבות כללית ל:  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         כספים יחודיים; ל"מפד; לוי יצחק; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                     שפירא יוסף;     גיוס כספים 

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

      011:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13718: מספר פריט 

)      ג    ( '4:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

].                      פניות לתמיכה-תרומות כללי [פ -התכתבות כללית נ:  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; שפירא יוסף; גיוס כספים; חות"דו; תרומות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      011:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13719: מספר פריט 

)      ד    ( '4:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

].                     פניות לתמיכה- תרומות כללי[ ת -התכתבות כללית צ:  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; שפירא יוסף; גיוס כספים; חות"דו; תרומות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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



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

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

                                                 

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

      011:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13720: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

מזרח אירופה                                                         :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                      1993,1991-1990: תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              תקציב; פרוטוקולים; תרומות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;    משרד הבטחון; רכוש יהודי במזרח אירופה; משרד החינוך והתרבות;     ברית המועצות 

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

      012:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13727: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

ברית המועצות                                                        :  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   תרומות; ברית המועצות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;    מזכירות עולמית- בני עקיבא ; סמינרים; חות"דו; שליחים;     יהודי ברית המועצות 

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      012:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13729: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                                 7מבצעים בארץ ערוץ :  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      גיוס כספים; תרומות]; רדיו [7ערוץ ; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      012:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13730: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

חסות ספר תורה                                                       :  שם התיק 



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

    36- 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  

;                  שפירא יוסף; ספרי תורה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      012:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13732: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

משרד החינוך                        , בתי ספר , כנסת : מבצע ספר תורה :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         משרד החינוך והתרבות; ספרי תורה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                 שפירא יוסף; הכנסת;     בתי ספר 

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

      012:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13734: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

מבצע ספר תורה                                                       :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.                                                   בתיק דפי מחשב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; חות"דו; משרד החינוך והתרבות; ספרי תורה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      012:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13736: מספר פריט 

)      א    ( '2:              מספר כרכים00061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

                                              1988התכתבות מההקמה עד :  שם התיק 

                                  1987-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

.                                               הוצאה תמונה מהתיק:       הערות 

.                                813נמצאת בארכיון התמונות ומספרה  

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                             שפירא יוסף; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      013:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13748: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                             1988התכתבות מההקמה עד :  שם התיק 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             שפירא יוסף; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      013:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13749: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

סיפורים אישיים                    , ביקורים- קטעים על פולין -פולניה :  שם התיק 

].                                                 כולל קטעי עתונות[ 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        משלחות נוער; פולין; קטעי עתונות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      013:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13750: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                               תכניות,תגובות התכתבות , כללי- פולניה:  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     משלחות נוער; פולין; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                  שליחים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; עלון כפר עציון-     הדים  

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

      013:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13751: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                       משלחות קיץ, רמלה לוד- פולניה:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         פרוטוקולים; משלחות נוער; פולין; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      013:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13752: מספר פריט 

)      א    ( '2:              מספר כרכים00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

כיה יוגוסלביה                                            'צ, הונגרים:  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;                                     פרוטוקולים; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

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

      013:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13753: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

כיה יוגוסלביה                                            'צ, הונגרים:  שם התיק 

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;        כוסלובקיה'יהודי צ; יהודי הונגריה; תקציב; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                                        בר מצוה 

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

      014:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13770: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

חבר נאמנים                                                          :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;    חבר הנאמנים; פרוטוקולים; גיוס כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      014:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13771: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

].                             ע הונגריה"בנ,כספים - ע "בנ[בני עקיבא :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                בני עקיבא בישראל; כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

; בארות יצחק; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; בר מצוה; הונגריה- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      014:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13772: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                   שרות לאומי,מועמדים,שליחים חוזרים:  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     שרות לאומי; שליחים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      014:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13773: מספר פריט 

)      א    ( '2:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            קטעי עתונות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      014:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13774: מספר פריט 

)      ב    ( '2:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            קטעי עתונות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      014:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13775: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

,                               משרד החוץ,משרד הבטחון - משרדי ממשלה :  שם התיק 

.                                  עבודה ורווחה,חקלאות , משרד החינוך 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              שליחים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ; שפירא יוסף;     תקציב 

;                משרד המשפטים; יהודי אתיופיה; ברית המועצות- ל "    בני עקיבא בחו 

;                        משרד החינוך והתרבות; משרד החוץ;     משרד העבודה והרווחה 

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

      015:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13871: מספר פריט 

)      ב    ( '2:              מספר כרכים00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

שיכון ובינוי                  ,משרד הקליטה ,משרד הפנים -משרדי ממשלה :  שם התיק 

.                                                             תיירות 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         משרד הפנים; תרומות; שפירא יוסף; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                  משרד התיירות;     משרד הקליטה 

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

      015:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13969: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

כספים                                                               :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         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  

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

                                                 

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

;       משרד הדתות; תרומות; תקציב; כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      015:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13970: מספר פריט 

)      ב    ( '2:              מספר כרכים00071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

כספים                                                               :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       שפירא יוסף; תקציב; חות"דו; כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      015:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13971: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

"                  ACTIVITIES OF "YELDIM:                              שם התיק 

םידלי        -תוליעפ                                               . 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      015:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13972: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

                     Reichman,Rothschild,Mandel,Moscowitsהתכתבות עם :  שם התיק 

.                                       מושקוביץ,מנדל,רוטשילד,רייכמן 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     שפירא יוסף; תרומות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      015:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13973: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

                    CORRESPONDENCE A-T:                                שם התיק 



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

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

                                                 

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

תובתכתה        - תומורת                                            . 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     שפירא יוסף; תרומות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      016:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13981: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                                      משלחות לפולין:  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         משלחות נוער; פרוטוקולים; פולין; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                         תרומות;     גיוס כספים 

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

      016:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13982: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

משלחות לפולין                                                       :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         גיוס כספים; משלחות נוער; פולין; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      016:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13983: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

תיק רוסיה סמינרים                                                   :  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  

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

                                                 

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

;            סמינרים; יהודי ברית המועצות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      016:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13984: מספר פריט 

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

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                              קרן להנצחת ילדי השואה:  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         שפירא יוסף; משלחות נוער; פולין; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      016:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13986: מספר פריט 

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

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                              קרן להנצחת ילדי השואה:  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      שפירא יוסף; פולין; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      016:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה13987: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

ן                                                   "מחנה בר מצוה תש:  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    בר מצוה; חומר הדרכה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      017:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14015: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                     כיה'צ-הונגריה-תיקיה לדוגמא סמינר בר מצוה ישראל:  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            חומר הדרכה; בר מצוה; עליית הנוער;     יהודי הונגריה 

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

      017:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14016: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                             דברים שחולקו במשך הסמינר- תיקיה לדוגמא:  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

.                                               הוצאה תמונה מהתיק:       הערות 

.                                814נמצאת בארכיון התמונות ומספרה  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; חומר הדרכה; עליית הנוער; יהודי הונגריה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                                        בר מצוה 

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

      017:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14017: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

,                          קטעי תפילה ועשרת הדברות מתורגמים להונגרית:  שם התיק 

.                      דף על הכותל,ברכת נרות שבת ,הונגרי -שיחון עברי 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     עליית הנוער; חומר הדרכה;     יהודי הונגריה 

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

      017:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14018: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                               הונגריה-קטעי עתונות :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                    עליית הנוער; יהודי הונגריה;     קטעי עתונות 

;                                         קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      017:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14019: מספר פריט 

)      א    ( '2:              מספר כרכים00083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

הונגריה                                                             :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

.                                               הוצאה תמונה מהתיק:       הערות 

.                                815נמצאת בארכיון התמונות ומספרה  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    בר מצוה; עליית הנוער; יהודי הונגריה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                             פרסומים; חומר הדרכה; הונגריה- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      017:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14020: מספר פריט 

)      ב    ( '2:              מספר כרכים00083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

הונגריה                                                             :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ; עליית הנוער;     יהודי הונגריה 

;                                          שליחים; הונגריה- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      018:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14070: מספר פריט 

)      א    ( '2:              מספר כרכים00084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

מחנה בר מצוה                                                ,הונגריה:  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            חומר הדרכה; עליית הנוער; בר מצוה;     יהודי הונגריה 

;                                         קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      018:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14074: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

)      ב    ( '2:              מספר כרכים00084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

מחנה בר מצוה                                                ,הונגריה:  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ; עליית הנוער; בר מצוה;     יהודי הונגריה 

;                                  הונגריה- ל "בני עקיבא בחו; חות"דו;     שליחים 

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

      018:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14076: מספר פריט 

)      א    ( '2:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

:                                כגון,בנוגע לפעילות השוטפת (התכתבות :  שם התיק 

'.                  סמינר בר מצוה לילדים מהונגריה וכו, סיורים לפולין 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    בר מצוה; יהודי הונגריה; עליית הנוער; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                             יהודי ברית המועצות; תרומות; פולין;     משלחות נוער 

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

      018:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14077: מספר פריט 

)      ב    ( '2:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

:                                 בנוגע לפעילות השוטפת כגון(התכתבות :  שם התיק 

'.                  סמינר בר מצוה לילדים מהונגריה וכו,סיורים לפולין  

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 משלחות נוער; פולין; בר מצוה;     יהודי הונגריה 

;                        גיוס כספים; ל"ש חדוה אייבשיץ ז"    מכון ללימודי השואה ע 

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

      018:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14078: מספר פריט 

)      א    ( '2:              מספר כרכים00086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                  עמותות ישיבות רואה חשבון עורך דין:  שם התיק 

                                  1991-           עד1987-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     משרד הפנים 

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

      018:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14079: מספר פריט 

)      ב    ( '2:              מספר כרכים00086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                  עמותות ישיבות רואה חשבון עורך דין:  שם התיק 

                                  1993-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         פרוטוקולים; חות"דו; משרד הפנים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      019:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14106: מספר פריט 

)      א    ( '2:              מספר כרכים00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

חסות ספר תורה                                                       :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  שפירא יוסף; ספרי תורה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      019:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14107: מספר פריט 

)      ב    ( '2:              מספר כרכים00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

חסות ספר תורה                                                       :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  שפירא יוסף; ספרי תורה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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



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

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

                                                 

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

      019:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14108: מספר פריט 

)      א    ( '2:              מספר כרכים00088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

ציוד                                                   , משרד עובדים:  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                     1990-1992, 1988: תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             שפירא יוסף; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                             ברית המועצות- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      019:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14109: מספר פריט 

)      ב    ( '2:              מספר כרכים00088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

ציוד                                                  , משרד עובדים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      019:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14110: מספר פריט 

)      א    ( '2:              מספר כרכים00089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

חות כללים                                            "פרוטוקולים ודו:  שם התיק 

                                  1990-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; משלחות נוער; פולין; חות"דו; פרוטוקולים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      019:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14111: מספר פריט 

)      ב    ( '2:              מספר כרכים00089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

חות כלליים                                           "פרוטוקולים ודו:  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             שליחים; חות"דו; פרוטוקולים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      019:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14112: מספר פריט 

)      א    ( '2:              מספר כרכים00090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                                       עליית  הנוער:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                פרוטוקולים; עליית הנוער; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                             המחלקה לעליה-     הסוכנות היהודית  

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

      020:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14155: מספר פריט 

)      ב    ( '2:              מספר כרכים00090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

עליית הנוער                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     עליית הנוער 

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

      020:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14156: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

פרסי ילדים                                                          :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      020:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14157: מספר פריט 

)      א    ( '2:              מספר כרכים00092:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ילדים                                                               : שם יחידה 

נסיעת השר צפון אמריקה                                               :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                צפון אמריקה; שפירא יוסף; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      020:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14158: מספר פריט 

)      ב    ( '2:              מספר כרכים00092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

נסיעת השר צפון אמריקה                                               :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   קטעי עתונות; צפון אמריקה; שפירא יוסף; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                           עליה;     פרידמן זאב 

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

      020:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14159: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

                  PROJECT PROPOSALS AND BACKGROUND MATERIAL FOR:       שם התיק 

         DONATION REQUESTS                                          .

תומורת תשקב םשל עקר רמוחו טקייורפה תועצה                           . 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תרומות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      020:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14160: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

",                                   אבות ובנים"סיור - משלחות לפולין:  שם התיק 

.                                           קבוצת האוניברסיטה הפתוחה 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; פרוטוקולים; חות"דו; משלחות נוער; פולין; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                            משרד החינוך והתרבות 

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

      020:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14161: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

החלטות ועידת היסוד                                                  :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

.                             בעל שני עותקים, בתיק מצוי מסמך אחד :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      021:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14179: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

פרוייקט ספר תורה                                                    :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     ספרי תורה 

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

      021:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14180: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                  שמות התורמים והמונצחים בספר התורה:  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      ספרי תורה; תרומות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      021:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14181: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

הצעה לתוכנית חינוך יהודי ציוני במסגרת                               :  שם התיק 

.                             בלתי פורמלית לנוער יהודי בברית המועצות 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;                         חינוך יהודי בגולה; המחלקה לנוער-     ההסתדרות הציונית  

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

      021:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14182: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

,                                        סיכום ביקור בלנינגרד ובקייב:  שם התיק 

.                                סיכום שיחות עם שליחים בברית המועצות 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;                                                                     חות"    דו 

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

      021:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14183: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

,                                נישואין , השכלה, צילומי תעודות לידה:  שם התיק 

דרכונים ברוסית                                                       

                                  1993-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      021:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14184: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

ח נסיעה                          "דו, מחנה קיץ לקבוצת נוער מבולגריה :  שם התיק 

.                                        הונגריה-שליחות, לצכוסלובקיה 



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

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

                                                 

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

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      הונגריה- ל "בני עקיבא בחו; שליחים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;        מחלקת הנוער והחלוץ- הסוכנות היהודית ; כוסלובקיה'צ- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      021:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14185: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

קובץ בנושא יהדות                                     - חוליה בשרשרת :  שם התיק 

.                                          מיועד להעברה לעולים חדשים 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             חומר הדרכה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                     תנועה ציונית להעמקת אחדות העם-     אל עמי  

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

      021:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14186: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                משחק בנושא חגים- תכניות של הרביעיות:  שם התיק 

.                                                 התיק פתוח לעיון:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             חומר הדרכה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      021:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14187: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

כתובות                                                              :  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                      1994,1991-1990: תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

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

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

      022:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14201: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

,                        מטרות ותוכנית - קרן החינוך לזכר ילדי השואה :  שם התיק 

בקשות לתמיכה                , פרוטוקולים מישיבות , שם הקרן , מפעלים  

.                                                        כספית מהקרן 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         גיוס כספים; תרומות; פרוטוקולים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                                  יהודי הונגריה 

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

      022:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14202: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

משלחות נוער                                    ,שליחות -ברית המועצות:  שם התיק 

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;                                                       משלחות נוער;     סמינרים 

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

      022:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14203: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

יגוסלביה                             , יה'צכ, הונגריה- מחנה בר מצוה :  שם התיק 

כוסלובקיה                 'ח ביקור בצ"דו, אירוח נוער יהודי מהונגריה  

                                  1991-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             חות"דו; עליית הנוער; כוסלובקיה'יהודי צ; יהודי הונגריה;     בר מצוה 

;             ההסתדרות הציונית העולמית; מחלקת הנוער והחלוץ-     הסוכנות היהודית  

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

      022:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14204: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

הונגריה                                                             :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                      1992, 1989-1990: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      שליחים; פרוטוקולים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     יהודי הונגריה 

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

      022:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14205: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

כנס בוגרים שהתקיים                        - בני עקיבא הלשכה באירופה :  שם התיק 

.                               פעילות בני עקיבא בהונגריה, בהונגריה  

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   כנס בוגרים; אירופה- ל "בני עקיבא בחו; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                  ידיעון ותיקי בני עקיבא באירופה; הונגריה- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      022:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14206: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

תרומות                                                 , בקשות תמיכה:  שם התיק 

                                  1992-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                     1992, 1989- 1988: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     גיוס כספים; תרומות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      022:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14207: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

סיורים חינוכיים לפולין                                              :  שם התיק 

                                  1989-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         שפירא יוסף; משלחות נוער; פולין; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                  פרוטוקולים; צפון אמריקה- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                 חות"דו; הסתדרות עולמית לנשים ציוניות-ו"    ויצ 

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

      022:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14208: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

נסיעת תלמידים לפולין                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     משלחות נוער; פולין; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      022:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14209: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                               גופים המעונינים בסיורים לפולין/אישים:  שם התיק 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  פולין; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      023:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14210: מספר פריט 

)      א    ( '2:              מספר כרכים00114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                סיורים חינוכיים לפולין - קרן חינוך :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     משלחות נוער; פולין; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;     שפירא יוסף; מזכירות עולמית- בני עקיבא ]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  



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

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

                                                 

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

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

      023:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14211: מספר פריט 

)      ב    ( '2:              מספר כרכים00114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                 סיורים חינוכיים לפולין- קרן חינוך :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     משלחות נוער; פולין; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      023:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14212: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

שחזור סמינר בר מצוה                                                 :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                בר מצוה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      023:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14213: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

כיה                                                     'צ, הונגריה :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       כוסלובקיה'יהודי צ; יהודי הונגריה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                          ההסתדרות הציונית העולמית;     בר מצוה 

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

      023:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14214: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

כיה                                           'צ, הונגריה, יוגוסלביה:  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

הוצאו לנספח שני פרסומים זהים מהתיק                               :       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       כוסלובקיה'יהודי צ; יהודי הונגריה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                       מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     ההסתדרות הציונית העולמית 

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

      023:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14215: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

                           B.I.Sהוצאה לאור -  אס .איי. בי, בני עקיבא:  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; גיוס כספים; מזכירות עולמית- בני עקיבא ; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                                    צפון אמריקה 

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

      024:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14246: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                              בני עקיבא, טיוטות פרוטוקולים ומכתבים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                         1992, ;1989: תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           בני עקיבא בישראל; פרוטוקולים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      024:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14247: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

פעולות הקרן                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      יהודי הונגריה; יהודי ברית המועצות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  



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

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

                                                 

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

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

      024:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14248: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

ענייני שכר                                                          :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       התיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      024:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14249: מספר פריט 

)      א    ( '2:              מספר כרכים00122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

סמינרים לקבוצות נוער מהונגריה ומברית                      - התכתבות :  שם התיק 

ח ביקור בברית          "דו, סיורים חינוכיים לפולין , המועצות בישראל  

.                                                            המועצות 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      יהודי ברית המועצות; יהודי הונגריה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                           חות"דו; משלחות נוער; פולין; סמינרים;     עליית הנוער 

;                                         תרומות;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

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

      024:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14250: מספר פריט 

)      ב    ( '2:              מספר כרכים00122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

סמינרים לקבוצות נוער מהונגריה ומברית                      - התכתבות :  שם התיק 

.              בקשות תמיכה , סיורים חינוכיים לפולין , המועצות בישראל 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      יהודי ברית המועצות; יהודי הונגריה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                       גיוס כספים; משלחות נוער; פולין; סמינרים;     עליית הנוער 

;              המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה;     ההסתדרות הציונית העולמית 

;                                                   אירופה- ל "    בני עקיבא בחו 

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



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

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

                                                 

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

      024:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14251: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

ל                                                          "קרנות חו:  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  קרנות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      024:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14252: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

ברית המועצות לפי ערים                                               :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;                                        שליחים; חות"דו; שפירא יוסף;     סמינרים 

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

      025:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14253: מספר פריט 

)      א    ( '2:              מספר כרכים00125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

כיה                                                      'צ, הונגרים:  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ; כוסלובקיה'יהודי צ;     יהודי הונגריה 

;                 המחלקה לעליה- הסוכנות היהודית ; מזכירות עולמית-     בני עקיבא  

;                                                   אירופה- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      025:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14254: מספר פריט 

)      ב    ( '2:              מספר כרכים00125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

כיה                                                      'צ, הונגריה:  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       כוסלובקיה'יהודי צ; יהודי הונגריה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;           מזכירות עולמית- בני עקיבא ; פרוטוקולים;     ההסתדרות הציונית העולמית 

;                                                  הונגריה- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      025:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14255: מספר פריט 

)      א    ( '2:              מספר כרכים00126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

סוכנות                                                              :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               ההסתדרות הציונית העולמית; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;            הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה 

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

      025:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14256: מספר פריט 

)      א    ( '2:              מספר כרכים00126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

סוכנות                                                              :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הסוכנות היהודית לארץ ישראל; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;           משרד הקליטה; המחלקה לעליית ילדים ונוער;     ההסתדרות הציונית העולמית 

];         תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      025:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14257: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

פניות לעזרה                                                         :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                     תרומות; גיוס כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                 שפירא יוסף]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

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

      025:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14258: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

גיוס כספים                                                          :  שם התיק 

                                  1991-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 שפירא יוסף; קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     גיוס כספים 

;                                                        רכוש יהודי במזרח אירופה 

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

      025:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14259: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

).                        תוכנית לגיוס כספים(אס הוצאה לאור . איי. בי:  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             גיוס כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      025:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14260: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

פרוייקט עולי אתיופיה                                                :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  פרוטוקולים; גיוס כספים; יהודי אתיופיה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      026:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14261: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                 פרוייקט לחינוך ציוני במזרח אירופה :  שם התיק 



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

    63- 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  

;        חינוך יהודי בגולה; ברית המועצות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      026:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14262: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

,                     הצעה למימון קרן החינוך לזכר ילדי השואה (שונות :  שם התיק 

).                                                       פעולות הקרן 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   יהודי הונגריה; ספרי תורה; גיוס כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                             עליית הנוער; כוסלובקיה'    יהודי צ 

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

      026:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14263: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

חינוך לא פורמלי לנוער יהודי                   , חינוך ותרבות יהודיים:  שם התיק 

.                                                      בברית המועצות 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  יהודי ברית המועצות; חינוך יהודי בגולה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      026:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14264: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

קבצים                                                               :  שם התיק 

                                  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  

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

                                                 

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

;                             שפירא יוסף; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      026:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14265: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

תורמים פוטנציאליים                                      / שמות אישים:  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תרומות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      026:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14304: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

כתובות בארץ                                                         :  שם התיק 

.                                                 התיק פתוח לעיון:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      026:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14306: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                                 ל"תורמים ופניות חו:  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תרומות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      027:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14475: מספר פריט 

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

ילדים                                                               : שם יחידה 

.                                                       אלבום תמונות:  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

.                            סיורים חינוכיים לפולין: תוכן האלבום :       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  

תמונות האלבום צולמו בעת סיור חינוכי שנערך במחנות ההשמדה בשיתוף                

.       עם השר לשעבר מר יוסף שפירא וכן עם הרב הראשי לישראל הרב ישראל מאיר לאו 

.            קרן החינוך לזכר ילדי השואה"- ילדים"  הסיורים התקיימו ביוזמתה של  

                                                                            ]

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

      027:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14476: מספר פריט 

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

ילדים                                                               : שם יחידה 

אלבום תמונות                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

.                             סיורים חינוכיים לפולין: תוכן האלבום:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

תמונות האלבום צולמו בעת סיור חינוכי שנערך במחנות ההשמדה בשיתוף עם השר לשעבר   

.                    מר יוסף שפירא וכן עם הרב הראשי לישראל הרב ישראל מאיר לאו 

.            קרן החינוך לזכר ילדי השואה" - ילדים" הסיורים התקיימו ביוזמתה של  

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

      027:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14477: מספר פריט 

)      א    ( '4:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

אלבום תמונות                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

אירוח נוער יהודי מהונגריה בישיבת נוה הרצוג          : תוכן האלבום:       הערות 

.                                                          באשדוד 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

,     תמונות האלבום צולמו בזמן בו התארחו ילדי הונגריה בישיבת נוה הרצוג באשדוד 

.                                      עת השתתפו בשיעורים תורניים שהועברו להם 

".                                      יד ושם" כמוכן מצויות תמונות מביקורם ב 

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

      027:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14478: מספר פריט 

)      ב    ( '4:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

אלבום תמונות                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

.                   טקם בר המצוה שנערך לילדי הונגריה: תוכן האלבום:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

.                    תמונות האלבום צולמו בעת טקם הבר מצוה שנערך לילדי הונגריה 

,   ר הכנסת דאז מר דב שילנסקי"יו, השר לשעבר מר יוסף שפירא ורעיתו:  בטקס נכחו  

,                הרב הראשי לישראל הרב מאיר לאו, המ דאז מר יצחק שמיר ורעיתו" ר 

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

      027:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14495: מספר פריט 

)      ג    ( '4:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

אלבום תמונות                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

.                   טקס בר המצוה שנערך לילדי הונגריה: תוכן האלבום:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

" ילדים"תמונות האלבום צולמו בעת עריכת טקס בר המצוה לילדי הונגריה שיזמה עמותת  

.                                                  קרן החינוך לזכר ילדי השואה 

 הטקס נערך בהשתתפות השר לשעבר מר יוסף שפירא ורעיתו וכן בהשתתפותו של הרב הראשי 

המ דאז מר יצחק  "ר הכנסת דאז מר דב שילנסקי ור"יו,  לישראל הרב ישראל מאיר לאו  

.                                                                 שמיר ורעיתו 

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

      027:           מספר מיכל023:                  מספר יחידה14496: מספר פריט 

)      ד    ( '4:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ילדים                                                               : שם יחידה 

אלבום תמונות                                                        :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

.                   טקס בר המצוה שנערך לילדי הונגריה: תוכן האלבום:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

וכן   ,  תמונות האלבום צולמו בעת אירוח יהודי הונגריה בישיבת נוה הרצוג באשדוד  

בהשתתפות השר לשעבר מר יוסף שפירא    ,  בטקס בר המצוה שנערך לכבודם ברחבת הכותל 

ר הכנסת דאז"יו,  ורעיתו וכן בהשתתפותו של הרב הראשי לישראל הרב ישראל מאיר לאו  

.                                המ דאז מר יצחק שמיר ורעיתו" מר דב שילנסקי ור 

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

      1:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15177: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

פעילויות לנוער מהגולה                                      - ילדים :   שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              גיוס כספים; יהודי הונגריה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      1:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15178: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

פעילות במדינות חבר העמים                                    - ילדים :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  סמינרים; ברית המועצות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      1:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15179: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

תקציב                                               , תרומות- ילדים :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; סיורים חינוכיים בישראל- נתיבות ; תקציב; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      1:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15180: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

הנצחה                                               , תרומות- ילדים :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     תנועת הילדים- עוז ; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

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

      1:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15181: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

"                                               עוז" "תהלה", "ילדים:  "שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;     תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                             גיוס כספים; תנועת הילדים-     עוז  

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

      1:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15182: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

גיוס כספים                                                  - ילדים :  שם התיק 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             גיוס כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      1:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15183: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

תרומות                                                      - ילדים :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             גיוס כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      1:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15184: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

ח כספי פעילויות חורף                                     "דו- ילדים :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  ברית המועצות; סמינרים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      1:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15185: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

טקס כתיבת אותיות בספר תורה                                          :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        שואה; ספרי תורה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      1:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15186: מספר פריט 

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

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

יוצא                                 / התכתבות נכנס , פעילות- ילדים :  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         סמינרים; הונגריה; ברית המועצות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                                      ספרי תורה 

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

      1:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15187: מספר פריט 

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

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

יוצא                                  / התכתבות נכנס , פעילות, ילדים:  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      1:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15188: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

בקשת תמיכה ממשרד הדתות                                      - ילדים :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             משרד הדתות; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  



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

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

                                                 

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

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

      1:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15189: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

מגביות                                      ,הוצאות, הכנסות, חשבונות:  שם התיק 

                                  1994-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      1:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15190: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

מבצע ספרי תורה                                                      :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              ספרי תורה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      1:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15191: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

מבצע תרומות                                                - שליחים :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         תרומות; שליחים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      2:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15192: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

גיוס כספים                         , תרומות, שליחים, יוצא/ התכתבות  :  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             גיוס כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      2:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15193: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

גיוס כספים                                   , מבצע ספר תורה, תרומות:  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  ספרי תורה; גיוס כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      2:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15194: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

גיוס כספים                                  , תרומות, יוצא/ התכתבות :  שם התיק 

                                  1994-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                          1994, 1989- תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             גיוס כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      2:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15195: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

גיוס כספים                                  , תרומות, יוצא/ התכתבות :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             גיוס כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                     תנועת הילדים- עוז ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      2:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15196: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

')      א    ( 2:              מספר כרכים00019:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

גיוס                       , מחנות", ילדים"פעילויות , יוצא/ התכתבות :  שם התיק 

כספים                                                                

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     בר מצוה; יהודי הונגריה; גיוס כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                                                     סמינרים;     מפעל הקייטנות 

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

      2:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15197: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00019:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

גיוס                       , מחנות", ילדים"פעילויות , יוצא/ התכתבות :  שם התיק 

כספים                                                                

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     סמינרים; יהודי הונגריה; גיוס כספים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      2:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15198: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

צירים                                         , מחלקת הארגון- ל "מפד:  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 בחירות פנימיות- ל "מפד; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      2:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15199: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

שמות ורשימות                                      - פרויקט ספר תורה :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                              ספרי תורה; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

      2:             מספר מיכל023:                  מספר יחידה15200: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק200: מספר מחזור 

קרן החינוך לזכר ילדי השואה                                  - ילדים : שם יחידה 

דין וחשבון כספי                                                     :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                 מאזן[דין וחשבון כספי ; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

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

                                              250: כ פריטים"סה 

                                             50.1: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                              250:   כ מלאי"סה 




