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

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

                                                 

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

* 

;                                                                    420   מי    

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

      1:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8677: מספר פריט 

')      א    ( 5:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שבת                                                                 :  שם התיק 

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  ערבים; קרית גת; כפייה דתית; גורן צפיה; חילול שבת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      1:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8679: מספר פריט 

')      ב    ( 5:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שבת                                                                 :  שם התיק 

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      יהדות התורה; תקשורת; מועצות דתיות; חילול שבת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;        תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ; חבר הרבנים בישראל]; דת[    סטאטוס קוו  

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

      1:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8682: מספר פריט 

')      ג    ( 5:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שבת                                                                 :  שם התיק 

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                דת[סטאטוס קוו ; חילול שבת; תקשורת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      1:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8684: מספר פריט 

')      ד    ( 5:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שבת                                                                 :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      כפייה דתית; חילול שבת; הכנסת השביעית; תקשורת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

];                                                            דת[    סטאטוס קוו  

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

      1:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8685: מספר פריט 

')      ה    ( 5:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שבת                                                                 :  שם התיק 

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            תקשורת; אשקלון; אגודת ישראל; חילול שבת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                 נתיבי אוויר לישראל-     אל על  

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

      1:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8687: מספר פריט 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מקואות                                                              :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            תל אביב; חדרה; פתח תקוה; חיפה; מקוואות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      1:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8689: מספר פריט 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מירון                                                               :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       מקומות קדושים]; מושב[מירון ; משרד הדתות;     קטעי עתונות 



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

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

                                                 

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

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

      1:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8690: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

קבר שמואל הנביא                                                     :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      1:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8692: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

קבר רחל                                                             :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      1:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8693: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הר הזיתים                                                           :  שם התיק 

                                  1972-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       גורן שלמה; ערבים; הר הזיתים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      1:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8694: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הר הזיתים                                                           :  שם התיק 

                                  1972-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: 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  

;                            ורהפטיג זרח; הר הזיתים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      2:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8700: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הגות                                                                :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        ליבוביץ ישעיהו; הלכה; גיור; לאו ישראל מאיר; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                             יהודי ברית המועצות 

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

      2:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8701: מספר פריט 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

חגים                                                                :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    חבר הרבנים בישראל; ל"צה; אגודת ישראל; בתי כנסת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      2:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8703: מספר פריט 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

חגים                                                                :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   גיור; גורן שלמה; שפרעם; בית שאן; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      2:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8704: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

העובד                     , אגודת ישראל, ל"צה, עליה, חילול שבת[כללי :  שם התיק 

]                                                               הדתי 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; ורהפטיג זרח; קונסרבטיבים; אשקלון]; דת[סטאטוס קוו ; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

];            הסתדרות כללית[העובד הדתי ; ל"צה; צרפת; קליטת עליה;     אגודת ישראל 

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

      2:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8706: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                       בן גוריון, ם"מפ, סטאטוס קוו, ילדי תימן[כללי :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               צפת; הודו; ילדי תימן; בן גוריון דוד; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

];                   דת[סטאטוס קוו ; ורהפטיג זרח]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "    מפ 

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

      2:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8707: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

,                     ל"צה, ברית המועצות, הרבנות ומועצות דתיות[כללי :  שם התיק 

]                                                            רפורמים 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  מועצות דתיות; ורהפטיג זרח; רפורמים; ברית המועצות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                            ל"צה; בית הדין הרבני;     דת ומדינה 

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

      2:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8709: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ל                                                               "מפד:  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       ורהפטיג זרח; ירושלים; מפלגת העבודה הישראלית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;          תקציב]; המזרחי[המשמרת הצעירה ; אגודת ישראל; המר זבולון;     רפאל יצחק 

;                                                                  בן מאיר יהודה 

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

      3:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8719: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                     בעיות דת[כללי :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       שרות לאומי]; דת[סטאטוס קוו ; ל"נח; אונא משה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                       חרדים; ורהפטיג זרח; ל"מפד;     כהנא מאיר 

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

      3:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8720: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                        עליה וקליטה, בעיות דת[כללי :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    אגודת ישראל; גורן שלמה; חרדים; חזני מיכאל יעקב; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;           קליטת עליה; יהודי גרוזיה; מיהו יהודי; נתיבי אוויר לישראל-     אל על  

;        יהודי ברית המועצות; חקלאות; חוק נישואין וגירושין;     חוק הידועה בציבור 

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

      3:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8721: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

,                    הרב אונטרמן, מועצות דתיות, חילוניים דתיים[כללי :  שם התיק 

]                                                 אוניברסיטת בר אילן 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;            חילוניים- דתיים ; בורג יוסף; בגין מנחם; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;             אונטרמן איסר יהודה; גורן שלמה; ורהפטיג זרח;     אוניברסיטת בר אילן 

;                    המפלגה הליברלית העצמאית; דת ומדינה; חרדים;     מועצות דתיות 

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

      3:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8722: מספר פריט 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

תשמישי קדושה                                                        :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              יהודי לוב; ספרי תורה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      3:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8723: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

פיצויי הרב אונטרמן                                                  :  שם התיק 

                                  1967-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            ורהפטיג זרח; תקציב; אונטרמן איסר יהודה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                         מועצות דתיות;     הרבנות הראשית לישראל 

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

      3:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8724: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

סקירה תקציבית                                                       :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  מועצות דתיות; ערבים; חינוך דתי; חילול שבת; תקציב; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      3:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8725: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

בעיות נשואין וגרושין                                    , עבירות מין:  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   אונטרמן איסר יהודה; חוק נישואין וגירושין; ערבים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

; בית המשפט המחוזי; חוק הידועה בציבור; כפייה דתית; קונסרבטיבים; מצרים;     חינוך 

;                                                                 בית הדין הרבני 

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

      4:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8727: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ניתוחי מתים                                                         :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       ניתוחי מתים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      4:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8728: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ניתוחי מתים                                                         :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       ניתוחי מתים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      4:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8729: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ניתוחי מתים                                                         :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                       ניתוחי מתים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      4:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8730: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ניתוחי מתים                                                         :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         חרדים; ל"מפד; ניתוחי מתים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      4:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8731: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הכותל המערבי                                                        :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           יהודי ברית המועצות; ל"מפד; הכותל המערבי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                   יהודי גרוזיה 

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

      4:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8732: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הכותל המערבי                                                        :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                הלכה; הכותל המערבי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      4:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8733: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מיעוטים דתיים לאחר המלחמה                                           :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           דרוזים; קראים; שומרונים; מוסלמים; ערבים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      5:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8735: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מערת המכפלה                                               - קבר רחל :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      מקומות קדושים; מערת המכפלה; חברון; בתי עלמין; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                         ורהפטיג זרח; ל"    מפד 

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

      5:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8736: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

תשעה באב בירושלים השלמה                                             :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             ירושלים; הכותל המערבי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      5:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8737: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                     ל"אישים במפד, סטאטוס קוו[כללי :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           ורהפטיג זרח]; דת[סטאטוס קוו ; רפאל יצחק; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                 ברנשטיין ישעיהו;     בורג יוסף 



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

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

                                                 

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

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

      5:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8750: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כללי                                                        - ל "מפד:  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    נריה משה צבי; תשמישי קדושה; ורהפטיג זרח; ל"מפד; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;  ה"ישיבת כפר הרא; תקציב; תל אביב]; דת[סטאטוס קוו ; רפאל יצחק;     מועצות דתיות 

;                                                                 שפירא משה חיים 

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

      5:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8751: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כללי                                                        - ל "מפד:  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        ורהפטיג זרח; שחור בנימין; חינוך דתי; ל"מפד; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;         חוק הידועה בציבור; חילול שבת; שפירא משה חיים;     הרבנות הראשית לישראל 

;                                          בן מאיר יהודה; ערבים;     קונסרבטיבים 

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

      5:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8752: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כללי                                                        - ל "מפד:  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    שואה; הרבנות הראשית לישראל; ורהפטיג זרח; ל"מפד; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

; הכנסת השישית; תשמישי קדושה; הכהן מנחם; אוניברסיטת בר אילן]; מושב[    כפר דרום  

;                                                                  הכנסת השביעית 

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

      5:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8753: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כללי                                                        - ל "מפד:  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      לורינץ שלמה; ל בכנסת"סיעת מפד; מקוואות; גיור; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;    ורהפטיג זרח; חינוך; מפלגת העבודה הישראלית; אונא משה; ל"מפד;     אגודת ישראל 

;                                        מוסדות לימוד; קליטת עליה;     הכהן מנחם 

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

      6:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8764: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

חיינו הדתיים                                                        :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    מיסיון; חוק נישואין וגירושין; חוק השבות; כשרות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;             הכותל המערבי; איטליה; תשמישי קדושה; גיור; רפורמים;     יוסף עובדיה 

;                    ד"תנועת חב; מועצות דתיות; קראים; חילול שבת;     ורהפטיג זרח 

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

      6:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8765: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                          משרד הדתות- [קטעי עתונות : שם יחידה 

תשמישי קדושה                                                        :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   ל"מפד; חזני מיכאל יעקב; רפאל יצחק; תשמישי קדושה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      6:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8766: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                      ענייני נשואין- כת בני ישראל :  [שם התיק 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ורהפטיג זרח; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;          יוסף עובדיה; ירושלים; מועצות דתיות]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "    מפא 

;                                                                  עדת בני ישראל 

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

      6:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8767: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

משרד הדתות                                            - קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                      ענייני נשואין- כת בני ישראל :  [שם התיק 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               עדת בני ישראל; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      6:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8768: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                     ענייני נישואין- כת בני ישראל :  [שם התיק 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  עדת בני ישראל; הרבנות הראשית לישראל; ורהפטיג זרח; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      6:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8769: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ישיבות                                                              :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

-           בני הישיבות וגיוסם מאת משה צבי נריה - בתיק פרסום בשם :       הערות 

ח                                                        "שנת תשכ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; שרות לאומי; ל"צה; אוניברסיטת בר אילן; עמיטל יהודה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

; ישיבת נתניה; ת"ישיבת אדר; ישיבת הכותל; חזרה בתשובה; נחלים-     ישיבת נחל יצחק  



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

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

                                                 

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

;    נריה משה צבי]; מוסד תורני תיכון[פרדס חנה - מדרשית נעם ;     ישיבות תיכוניות 

;        לורינץ שלמה; הרבנות הראשית לישראל; ישיבת רעננה; מכון הרי פישל; ל"    נח 

;                                     קליטת עליה; ישיבת אהל שלמה;     ישיבת הנגב 

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

      7:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8782: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ישיבות                                                              :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ל"צה; אסירי ציון; קליטת עליה; גיור; ישיבת הנגב; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

];     מוסד תורני תיכון[פרדס חנה - מדרשית נעם ; ישיבת נוה הרצוג;     ורהפטיג זרח 

;     עמיטל יהודה; ישיבת כרם ביבנה; ת"ישיבת אדר; ישיבת הדרום;     ישיבת כפר גנים 

;                            דיין משה; חרדים; שרות לאומי;     ישיבות בעולם החרדי 

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

      7:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8783: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ישיבות                                                              :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             ישיבות בני עקיבא בישראל; נריה משה צבי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                      צפת; ישיבות תיכוניות; ה"    ישיבת כפר הרא 

;         ספרי תורה; מכון הרי פישל]; מוסד תורני תיכון[פרדס חנה -     מדרשית נעם  

;       ישיבת כרם ביבנה; ת"ישיבת אדר; פולין; ישיבות בעולם החרדי;     ישיבת נתניה 

;                                  ל"צה; אגודת ישראל; חרדים;     ישיבת נוה הרצוג 

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

      7:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8787: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

עליה                                                                :  שם התיק 

                                  1972-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    ארצות הברית; חרדים; קליטת עליה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 



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

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

                                                 

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

;             חוק השבות; אירן; יהודי גרוזיה; קונסרבטיבים;     יהודי ברית המועצות 

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

      7:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8789: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                         ענייני דת:  [שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            תשמישי קדושה; אגודת ישראל; ל"מפד; נצרת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                  מועצות דתיות; חיפה; רפאל יצחק;     כפייה דתית 

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

      7:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8790: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                         ענייני דת:  [שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       ל"מפד; בן גוריון דוד; ירושלים; מועצות דתיות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                          נצרת; בתי כנסת; כפייה דתית; חילול שבת;     מיהו יהודי 

;         רפאל יצחק]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "מפא;     ההסתדרות הציונית העולמית 

;                                                       בני ברק;     ורהפטיג זרח 

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

      7:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8792: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                         ענייני דת:  [שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          חילול שבת; פועלי אגודת ישראל; כפייה דתית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                     אונטרמן איסר יהודה; קראים;     ורהפטיג זרח 

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

      8:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8797: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                 ל"צה, מועצות דתיות, עדות, דת[כללי :  שם התיק 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    בורג יוסף; אוניברסיטת בר אילן; קראים; בתי כנסת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

];       דת[סטאטוס קוו ; אגודת ישראל; ורהפטיג זרח; ל"צה; מועצות דתיות; ל"    מפד 

;                         יהודי בריטניה; איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ;     דרוזים 

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

      8:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8798: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                     חרדים, יהודי בריטניה, מועצות דתיות, עדות[כללי :  שם התיק 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      ורהפטיג זרח; חרדים; יהודי בריטניה; גורן צפיה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;  דרוזים; מוסלמים]; דת[סטאטוס קוו ; קראים; ל"מפד; מועצות דתיות;     אגודת ישראל 

;                            משרד הסעד; בתי כנסת; אונטרמן איסר יהודה;     נוצרים 

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

      8:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8799: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                             זרמים ביהדות, מועצות דתיות, עדות[כללי :  שם התיק 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ערבים; קראים; רבין יצחק; ירושלים; מועצות דתיות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;               רפורמים; קונסרבטיבים; חבר הרבנים בישראל; ברית המועצות;     מצרים 

;                                     כו-הקונגרס הציוני ה;     יהודי ארצות הברית 

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

      8:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8800: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                       מיהו יהודי, זרמים ביהדות, ל"אישים במפד[כללי :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       יהודי בריטניה; יהודי ארצות הברית; בתי עלמין; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;  מיהו יהודי; ורהפטיג זרח; קראים; אגודת ישראל; יהודי ברית המועצות;     אונא משה 

;       מועצות דתיות; שפירא משה חיים; דרוזים; חינוך דתי; נצרת;     בן גוריון דוד 

;                                                                       שומרונים 

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

      8:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8801: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                      עדת בני ישראל[נשואין וגרושין :  שם התיק 

                                  1967-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               חוק נישואין וגירושין; עדת בני ישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                 בית הדין הרבני 

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

      9:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8803: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                      עדת בני ישראל[נשואין וגרושין :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  חוק נישואין וגירושין; מיהו יהודי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                             עדת בני ישראל; נשואי תערובת;     חוק הידועה בציבור 

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

      9:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8804: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                      עדת בני ישראל[נשואין וגרושין :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: 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 

                                                 

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

; חוק נישואין וגירושין; נשואי תערובת; עדת בני ישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                      חוק השבות 

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

      9:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8805: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שבת                                                                 :  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         הרצליה; פתח תקוה; יהודי גרוזיה; חילול שבת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                   אגודת ישראל; כפייה דתית; לורינץ שלמה;     יהודי ברית המועצות 

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

      9:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8806: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שבת                                                                 :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

לעבודה בשבת מאת יונה כהן           " היתרים"בתיק פרסום בשם פרשת ה:       הערות 

.                                               א"מתאריך ניסן תשל 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        פתח תקוה; חוק שעות עבודה ומנוחה; חילול שבת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;              תקשורת; אשקלון]; דת[סטאטוס קוו ; חרדים; ירושלים;     יהודי גרוזיה 

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

      9:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8807: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מקוואות                                                             :  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             מועצות דתיות; מקוואות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      9:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8808: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

')      א    ( 5:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

אישים ורבנים                                                - רבנות :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      הרבנות הראשית לישראל; אגודת ישראל; הכהן מנחם; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

; יהודי ברית המועצות; חרדים; המרכז העולמי- הפועל המזרחי - המזרחי ;     אורוגוואי 

;        הקבוץ הדתי; יהודי ארצות הברית; יוסף עובדיה; טכורש כתריאל פישל;     גיור 

;                    שחור בנימין; אונטרמן איסר יהודה; ורהפטיג זרח;     גורן שלמה 

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

      9:             מספר מיכל024:                   מספר יחידה8809: מספר פריט 

')      ב    ( 5:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

אישים ורבנים                                                - רבנות :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  יהודי ארצות הברית; ירושלים; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;      חזני מיכאל יעקב; ל"מפד; ד"תנועת חב; ורהפטיג זרח; נריה רחל;     שרות לאומי 

;                                  אורתודוקסים; בית הדין הרבני; גיור;     בוררות 

;                                     מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

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

      10:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8810: מספר פריט 

')      ג    ( 5:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

אישים ורבנים                                                - רבנות :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ירושלים; חבר הרבנים בישראל; אונטרמן איסר יהודה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;          יהודי ברית המועצות; ולטי בצלאל'ז; ל"מפד; ורהפטיג זרח;     יוסף עובדיה 

;                                הרבנות הראשית לישראל; חוק השבות;     שרות לאומי 

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

      10:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8811: מספר פריט 

')      ד    ( 5:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                          משרד הדתות- [קטעי עתונות : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

אישים ורבנים                                                - רבנות :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

כרוז מטעם הרבנות             - הוראות התנהגות בשנת השמיטה - בתיק :       הערות 

.                                                   הראשית בישראל 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     יהודי גרוזיה; גורן שלמה; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;         ירושלים; רוזן משה דוד; ל"מפד; מלכיור בנט; גיור;     אונטרמן איסר יהודה 

;                                                              פועלי אגודת ישראל 

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

      10:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8812: מספר פריט 

')      ה    ( 5:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

אישים ורבנים                                                - רבנות :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           צפת; הרבנות הראשית לישראל; יהודי גרוזיה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                           ורדיגר אברהם;     אונטרמן איסר יהודה 

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

      10:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8813: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הר הבית                                                             :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   גורן שלמה; יוסף עובדיה; הר הבית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      10:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8814: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הר הבית                                                             :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                גורן שלמה; הר הבית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      10:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8815: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מחשבות ודעות                                          - ספרות והגות :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; בן גוריון דוד; יהודי ארצות הברית; מלחמת ששת הימים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;         גיור; כפייה דתית; נשואין  אזרחיים; הרבנות הראשית לישראל;     גורן שלמה 

;                                                                    ורהפטיג זרח 

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

      11:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8821: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מחשבות ודעות                                           - ספרות הגות :  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      פועלי אגודת ישראל; ל"מפד; קוק צבי יהודה הכהן; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;            יק יוסף דב הלוי'סולוביצ; מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

;         יהודי דרום אפריקה; יהודי לבנון; אורתודוקסים; נסים יצחק; ד"    תנועת חב 

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

      11:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8822: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

חינוך                                                               :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   י-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ; מרוקו; חינוך דתי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                            שפירא משה חיים; ורהפטיג זרח;     אוניברסיטת בר אילן 



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

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

                                                 

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

;                ישיבת צפת; בית צעירות מזרחי; כפר צבי סיטרין-     ישיבה טכניקום  

;                                       ישיבת שעלבים; מירון-     ישיבת בר יוחאי  

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

      11:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8823: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

חינוך                                                               :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל; אולפנת אמנה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                        קרית גת; ישיבת תקות יעקב;     חינוך דתי 

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

      11:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8824: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

לשכת השר                                                     - כללי :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        חילול שבת; שפירא משה חיים; בתי כנסת; ל"מפד; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                        ארגוני נשים;     גרמניה 

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

      11:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8826: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

לשכת השר                                                     - כללי :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   צפת; בתי עלמין; יהודי ברית המועצות; שחור בנימין; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                    מועצות דתיות;     גורן שלמה 

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

      12:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8827: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

נשואין אזרחיים                                                      :  שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

מסמכים וסיכומים בהוצאת משרד           " בני ישראל"בתיק חוברת בשם :       הערות 

.                                                    ד"תשכ, הדתות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              נשואין  אזרחיים; גיור; יהודי אתיופיה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;          עדת בני ישראל; בית הדין הרבני; נשואי תערובת;     חוק נישואין וגירושין 

;                                             עמינוח נחמיה צבי;     מועצות דתיות 

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

      12:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8829: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

נשואין אזרחיים                                                      :  שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             הרבנות הראשית לישראל; נשואין  אזרחיים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;         ורהפטיג זרח; בית הדין הרבני; גיור; חוק הידועה בציבור;     נשואי תערובת 

;                                                                     מיהו יהודי 

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

      12:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8830: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

נשואין אזרחיים                                                      :  שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               נשואי תערובת; גיור; נשואין  אזרחיים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;        כפייה דתית; הרבנות הראשית לישראל; יהודי ארצות הברית;     ליבוביץ ישעיהו 

];      כת[בהאים ; בית הדין הרבני; דת ומדינה; ורהפטיג זרח;     חוק הידועה בציבור 

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

      12:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8832: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                תשמישי קדושה[שונות :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                תשמישי קדושה; שואה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      12:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8833: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

יום העצמאות                                                         :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  יום העצמאות; מלחמת העצמאות; ל"צה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      12:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8834: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ספרי תורה                                                           :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         ספרי תורה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      13:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8837: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

פרשת פלומבו                                               - הר ציון :  שם התיק 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               מקומות קדושים; שואה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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



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

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

                                                 

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

      13:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8838: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

פרשת ענבל                                                           :  שם התיק 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             אונטרמן איסר יהודה; יהודי ארצות הברית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      13:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8839: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הסתה ופולמוס                                                        :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           חרדים; כשרות; יהודי אתיופיה; כפייה דתית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                               חילוניים- דתיים ;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

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

      13:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8840: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כשרות                                                               :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

ללא        (פלבניק . א.בתיק חוברת בשם חוק האונאה בכשרות מאת הרב י:       הערות 

}                                                           תאריך 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       הרבנות הראשית לישראל; כשרות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;          חילול שבת; טכורש כתריאל פישל; אגודת ישראל;     חוק איסור הונאה בכשרות 

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

      13:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8842: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

סוכות                     .חנוכה ד.מעמד הקהל ג.בר מצוה בקרית גת ב. א:  שם התיק 

ושמחת תורה                                                           



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

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

                                                 

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

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      שואה; ספרי תורה; גורן שלמה; קרית גת; בר מצוה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                           יהודי ברית המועצות;     תשמישי קדושה 

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

      13:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8843: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רבנות                                                               :  שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 חבר הרבנים בישראל; בית הדין הרבני; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;       נסים יצחק; ורהפטיג זרח; גורן שלמה; אורתודוקסים;     הרבנות הראשית לישראל 

;                                         אונטרמן איסר יהודה;     שפירא משה חיים 

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

      13:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8847: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רבנות                                                               :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   גורן שלמה; ל"מפד; תל אביב; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                             מיסיון;     איטליה 

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

      14:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8850: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רבנות                                                               :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;         מועצות דתיות; ל"מפד; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;           נסים יצחק; תל אביב; שחור בנימין; ורהפטיג זרח; גבעתיים;     גורן שלמה 

;    יק יוסף דב הלוי'סולוביצ; חבר הרבנים בישראל; ערבים;     חוק נישואין וגירושין 

;                                                             אונטרמן איסר יהודה 

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

      14:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8851: מספר פריט 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                   כללי- עניני דת :  [שם התיק 

                                  1962-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    מיהו יהודי; מועצות דתיות; רפורמים; ורהפטיג זרח; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;   חילול שבת; כפייה דתית; נשואי תערובת; קונסרבטיבים; בתי עלמין;     ישיבת הדרום 

;   ניתוחי מתים; חרדים; עדת בני ישראל; הרבנות הראשית לישראל]; דת[    סטאטוס קוו  

;                                                                       בתי כנסת 

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

      14:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8852: מספר פריט 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                   כללי- עניני דת :  [שם התיק 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   כפייה דתית; ישיבת צפת; ורהפטיג זרח; קונסרבטיבים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                  שואה; הרבנות הראשית לישראל; מקוואות; ל"מפד;     בן גוריון דוד 

;          מועצות דתיות; תשמישי קדושה]; רחובות[דברי ירוחם -     ישיבת פורת יוסף  

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

      14:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8854: מספר פריט 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                              ענייני נשואין וגרושין- השיפוט הרבני :  [שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              בית הדין הרבני; חוק נישואין וגירושין; משרד הדתות;     קטעי עתונות 



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

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

                                                 

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

;    ל"מפד; הרבנות הראשית לישראל; ורהפטיג זרח; מעמד האשה;     אונטרמן איסר יהודה 

;                         חילוניים- דתיים ; גיור]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "    מפ 

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

      14:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8855: מספר פריט 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                               ענייני נשואין וגרושין- השפוט הרבני :  [שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           גיור; חוק נישואין וגירושין; קונסרבטיבים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                     בית המשפט העליון; הרבנות הראשית לישראל;     בית הדין הרבני 

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

      15:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8872: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

,]                           זרמים ביהדות, חרדים, שבת, יהודי התפוצה:  [שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; חרדים; יהודי בריטניה; חוק נישואין וגירושין; קראים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;          חוק הירושה; גיור; יהודי ברית המועצות; בתי עלמין; ערבים;     חילול שבת 

;  רוזן משה דוד; יהודי ארצות הברית; ורהפטיג זרח; בן גוריון דוד;     יהודי רומניה 

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

      15:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8874: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                           מפלגות, זרמים ביהדות, שבת, יהודי התפוצה:  [שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; היכל שלמה; ספרי תורה; יהודי בריטניה; קראים; כשרות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;    שומרונים; ורהפטיג זרח; בתי עלמין; אונטרמן איסר יהודה;     יהודי ארצות הברית 

;          מרוקו; חילול שבת]; כת[בהאים ; יהודי איטליה; יהודי ארצות ערב;     גיור 

;    מעמד האשה; ל"מפד; מצעים]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "מפ;     אוניברסיטת תל אביב 

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



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

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

                                                 

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

      15:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8876: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ב                        "יהודי ארה, דת, רבנות ורבנים, ל"אישים במפד:  [שם התיק 

ובריטניה                                                             

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      שחור בנימין; בתי כנסת; ילדי תימן; ד"תנועת חב; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;        הרבנות הראשית לישראל; תשמישי קדושה; אונטרמן איסר יהודה;     ורהפטיג זרח 

;              יהודי בריטניה; מקוואות; חרדים; יהודי ארצות הברית;     ניתוחי מתים 

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

      15:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8877: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                      יהודי דרום אמריקה, שומרונים, ערבים, בתי כנסת:  [שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      יהודי ארצות הברית; שומרונים; ערבים; בתי כנסת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                           ירדן 

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

      15:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8878: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הכותל המערבי                                                        :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         ורהפטיג זרח; ליבוביץ ישעיהו; הכותל המערבי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                 מקומות קדושים;     לורינץ שלמה 

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

      16:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8879: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הכותל המערבי                                                        :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         מקומות קדושים; חברון; ל"מפד; הכותל המערבי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      16:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8880: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הכותל המערבי                                                        :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      הכותל המערבי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      16:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8881: מספר פריט 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

פולמוס חזית דתית                                                    :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   קליטת עליה; חילוניים- דתיים ; יהודי ארצות הברית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                     תשמישי קדושה; אגודת ישראל; נסים יצחק; קרונה משה; ל"    מפד 

;                           ברית המועצות; חינוך דתי; יק יוסף דב הלוי'    סולוביצ 

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

      16:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8882: מספר פריט 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

פולמוס חזית דתית                                                    :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ללא תאריך     , מאנשי נטורי קרתא" משמרת חומתנו"בתיק ילקוט מאמרים :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                   בן גוריון דוד; חילוניים- דתיים ; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;      נשואי תערובת; יהודי ארצות הברית; חרדים]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "    מפא 

;                                              דת ומדינה; אגודת ישראל; ל"    מפד 

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

      16:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8884: מספר פריט 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

פולמוס חזית דתית                                                    :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        ורהפטיג זרח; נשואי תערובת; יהודי ארצות ערב; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;   שרגאי שלמה זלמן; יהודי ארצות הברית; חילוניים- דתיים ;     אונטרמן איסר יהודה 

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

      17:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8885: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מועצות דתיות                                                        :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

.       ח"תשכ, תקציבי השרותים הדתיים היהודיים, קובץ התקנות- בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  ירושלים; ל"מפד; כשרות; אגודת ישראל; מועצות דתיות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                        קרית גת 

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

      17:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8886: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

קבורה                                                               :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         בתי עלמין; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      17:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8887: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ספרי תורה                                                           :  שם התיק 

                                  1970-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   רוזן משה דוד; רומניה; ספרי תורה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      17:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8888: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

דת ומדינה                                                           :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

.                בתיק כרוז הקורא ליום תפילה על רדיפות הדת בישראל :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       מעמד אישי; הכהן מנחם; שרות לאומי; דת ומדינה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

; ל"מפד; תשמישי קדושה; קראים]; דת[סטאטוס קוו ; כפייה דתית; גיור;     יום העצמאות 

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

      17:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8889: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ל                                                           "הדת בחו:  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; ד"תנועת חב; יהודי ברית המועצות; יהודי ארצות הברית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;         יהודי אתיופיה; אונטרמן איסר יהודה; ל"מפד; קליטת עליה;     יהודי איטליה 

;              יהודי בריטניה; פולין; תשמישי קדושה; יהודי מרוקו;     יהודי גרוזיה 

;                              כוסלובקיה'יהודי צ; יהודי פולין;     מקומות קדושים 

;                                     מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

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

      18:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8890: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הווי דתי                                                            :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     יהודי ברית המועצות; חילול שבת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

; נשואין  אזרחיים; קראים; מיהו יהודי; מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

; רפורמים; אונטרמן איסר יהודה; בתי כנסת; נשואי תערובת; ד"תנועת חב;     חוק השבות 

;              יהודי ארגנטינה; יהודי ארצות ערב; גיור; גורן שלמה; ל"מפד; ל"    צה 

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

      18:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8891: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הווי דתי                                                            :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         תפילת נשים; כשרות; יום העצמאות; ספרי תורה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

; ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל- עזרא ; קראים; יא-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

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

      18:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8892: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הווי דתי                                                            :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                ספרי תורה; כפייה דתית; יום העצמאות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;           ירושלים; יהודי ברית המועצות; ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל-     עזרא  

;                   חרדים'; ישיבת פונוביז; קוק אברהם יצחק הכהן;     נריה משה צבי 

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

      18:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8893: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ניתוחי מתים                                                         :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                          אגודת ישראל; ניתוחי מתים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      18:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8894: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ניתוחי מתים                                                         :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              יק יוסף דב הלוי'סולוביצ; ניתוחי מתים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      19:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8895: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ניתוחי מתים                                                         :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            ל"מפד; אונטרמן איסר יהודה; ניתוחי מתים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                    אגודת ישראל 

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

      19:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8896: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

}                                               יהודית{עתונות עברית :  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          בתי עלמין; חרדים; אגודת ישראל; דת ומדינה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;       רפאל יצחק; חילול שבת; מימון יהודה ליב הכהן; המזרחי; לטרון;     גוש עציון 

;                                    ליבוביץ ישעיהו]; סיעה[למפנה ;     חינוך דתי 

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

      19:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8898: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

}                                               יהודית{עתונות עברית :  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   כפייה דתית; עדת בני ישראל; ספרי תורה; חינוך דתי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;        יהודי תימן; חילול שבת; חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; בתי עלמין;     כשרות 

;                      יהודי ארצות ערב; קראים; אגודת ישראל;     עמינוח נחמיה צבי 

;                                                           מימון יהודה ליב הכהן 

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

      19:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8899: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

}                                               יהודית{עתונות עברית :  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  יהודי תימן; ל"צה; הפועל המזרחי בישראל; חינוך דתי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;              חרדים; חילול שבת; יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; כשרות;     שואה 

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

      19:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8900: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רבנות                                                               :  שם התיק 

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         קוק אברהם יצחק הכהן; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;         תל אביב; ל"מפד; הכהן מנחם; גיור; ורהפטיג זרח; היכל שלמה;     גורן שלמה 

;                                                                        ירושלים 

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

      20:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8904: מספר פריט 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

אישים ורבנים                                                        :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ל"מפד; ישיבות תיכוניות; נסים יצחק; מלמד אברהם; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

];           דת[סטאטוס קוו ; תל אביב; יוסף עובדיה; אונטרמן איסר יהודה;     חרדים 

;                                            באר שבע; גורן שלמה;     ורהפטיג זרח 

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

      20:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8905: מספר פריט 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

אישים ורבנים                                                        :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               שפירא משה חיים; קוק אברהם יצחק הכהן; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;           ל"מפד; אונטרמן איסר יהודה; נסים יצחק; גורן שלמה]; הנזיר[    כהן דוד  

;      רוזן משה דוד; נשואי תערובת; הכהן מנחם; יוסף עובדיה; גיור;     ורהפטיג זרח 

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

      20:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8907: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מיסיון                                                              :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 9:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               ניתוחי מתים; מיסיון; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      20:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8908: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ניתוחי מתים                                                         :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 9:                סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         חרדים; ל"מפד; ניתוחי מתים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      20:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8910: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ניתוחי מתים                                                         :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 9:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                חרדים; ניתוחי מתים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      21:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8964: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

גיור                                                                :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 אונטרמן איסר יהודה; אוסטריה; גיור; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;             ל"מפד; אגודת ישראל; רפורמים; קונסרבטיבים;     הרבנות הראשית לישראל 

;                                                             יהודי ברית המועצות 

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

      21:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8965: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

גיור                                                                :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          פולין; אוסטריה; אונטרמן איסר יהודה; גיור; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;  מנחם מנדל שניאורסון' ר' - הרבי מלובביץ; יוסף עובדיה;     הרבנות הראשית לישראל 

;                                                    נשואי תערובת;     גורן שלמה 



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

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

                                                 

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

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

      21:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8966: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

גיור                                                                :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            גורן שלמה; ברית המועצות; אוסטריה; גיור; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                   סנהדראי טובה; דימונה; גרמניה; דרוזים;     יהודי ברית המועצות 

;        חוק השבות; נריה משה צבי; שאקי אבנר חי; איטליה;     הרבנות הראשית לישראל 

;                                                 אגודת ישראל;     יהודי אתיופיה 

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

      21:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8967: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

אישים ורבנים                                                        :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               הרבנות הראשית לישראל; הונגריה; גיור; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                אונטרמן איסר יהודה; בני ברק;     בית הדין הרבני 

;      חיפה; גורן שלמה; תשמישי קדושה; מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

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

      21:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8969: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רבנות                                                               :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

.                                    כרזות מטעם העדה החרדית2בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     יוסף עובדיה; גורן שלמה; ל"מפד; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                    יהודי ארצות ערב; מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

;              כפייה דתית; אונטרמן איסר יהודה; הונגריה;     הרבנות הראשית לישראל 



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

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

                                                 

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

;         לורינץ שלמה; אגודת ישראל; איטליה; יהודי בריטניה;     חבר הרבנים בישראל 

;                                                                   מועצות דתיות 

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

      22:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8970: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רבנות                                                               :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               אונטרמן איסר יהודה; יהודי ארצות ערב; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;         חינוך דתי; יהודי ארצות הברית; אורתודוקסים;     המפלגה הליברלית העצמאית 

;  נשואין  אזרחיים; הכהן מנחם; נסים יצחק; ורדיגר אברהם;     הרבנות הראשית לישראל 

;                      ישיבות אירופה; מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

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

      22:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8971: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רבנות                                                               :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          הרבנות הראשית לישראל; אונטרמן איסר יהודה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;  המפלגה הליברלית העצמאית; גורן שלמה; מועצות דתיות; יק יוסף דב הלוי'    סולוביצ 

;               לורינץ שלמה; מנחם מנדל שניאורסון' ר' - הרבי מלובביץ;     תל אביב 

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

      22:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8972: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רבנות                                                               :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               הרבנות הראשית לישראל; יהודי אתיופיה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 



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

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

                                                 

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

;          נריה משה צבי; גורן שלמה; חוק השבות; גורן צפיה;     אונטרמן איסר יהודה 

;                                                            גיור;     מעמד אישי 

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

      22:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8973: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

דת ומדינה                                                           :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   ל"מפד; סנהדראי טובה; דת ומדינה; חזני מיכאל יעקב; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;           ורהפטיג זרח; ברנשטיין צבי; אונא משה; שחור בנימין;     שפירא משה חיים 

; אנוסי מיורקה]; הסתדרות כללית[העובד הדתי ; חוק שעות עבודה ומנוחה;     חילול שבת 

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

      22:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8974: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

דת ומדינה                                                           :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         יק יוסף דב הלוי'סולוביצ; ל"מפד; דת ומדינה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;     שואה; ורהפטיג זרח; קרונה משה; רפאל יצחק; קוק צבי יהודה הכהן;     בורג יוסף 

;   ליבוביץ ישעיהו; חרדים; איטליה; יהודי ארצות הברית; שחור בנימין;     נסים יצחק 

;                                                         תקשורת;     כפייה דתית 

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

      22:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8975: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

דת ומדינה                                                           :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; ניתוחי מתים; אונטרמן איסר יהודה; ל"מפד; דת ומדינה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;             ורהפטיג זרח; בוררות; רומניה; ספרי תורה; אונא משה;     נריה משה צבי 

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



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

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

                                                 

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

      23:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8976: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

דת ומדינה                                                           :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          ורהפטיג זרח; חילוניים- דתיים ; דת ומדינה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;     חוק שעות עבודה ומנוחה; תשמישי קדושה; קונסרבטיבים; בתי כנסת;     כפייה דתית 

;         ל"מפד; אורתודוקסים; מיסיון; מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

;                          תקציב; תקשורת; חינוך דתי; מועצות דתיות;     קרונה משה 

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

      23:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8977: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ל                        "הדת בחו. 2החיים הדתיים בישראל . 1הווי דתי :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  אונטרמן איסר יהודה; יהודי ארצות ערב; יהודי מרוקו; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                     חבר הרבנים בישראל; בתי כנסת; ל"מפד; ספרי תורה;     בר מצוה 

;        קרונה משה; חרדים; אגודת ישראל; ט-הכינוס הארצי ה-     חבר הרבנים בישראל  

;                                                           רמת גן;     אונא משה 

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

      23:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8978: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ל                         "הדת בחו.2החיים הדתיים בישראל . 1הווי דתי :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         המרכז העולמי- הפועל המזרחי ; עפולה; חרדים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;      חינוך דתי; ורהפטיג זרח; יהודי ארצות הברית; ירושלים;     טכורש כתריאל פישל 

; הכותל המערבי; ד"תנועת חב; נריה משה צבי]; מפלגה[חרות ; יום העצמאות;     בר מצוה 

;                                                                      ל"    מפד 

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

      23:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8979: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ל                        "הדת בחו. 2החיים הדתיים בישראל . 1הווי דתי :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     אליאש מרים; יהודי ארצות הברית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;         ד"תנועת חב; ה-ך ה"כנס התנ- אמונה ; תנועת האשה הדתית לאומית-     אמונה  

;                               מוסדות לימוד; מועצות דתיות; מקוואות;     ירושלים 

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

      23:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8980: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

החיים הדתיים                                                        :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           יהודי ברית המועצות; תשמישי קדושה; חרדים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;              מקוואות; קליטת עליה]; מוסד תורני תיכון[פרדס חנה -     מדרשית נעם  

];                                                               מושב[    מירון  

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

      24:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8985: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

החיים הדתיים                                                        :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           ניתוחי מתים; כשרות; קוק אברהם יצחק הכהן; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;   חילול שבת; בתי כנסת; יהודי ארצות ערב; בתי עלמין; ספרי תורה;     תשמישי קדושה 

;                                              פקיעין]; ל"מפד[    המשמרת הצעירה  

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

      24:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8987: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

החיים הדתיים                                                        :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         יהודי מרוקו]; מושב[מירון ; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                    בתי כנסת; י-הועידה הארצית ה-     בני עקיבא  

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

      24:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8989: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

החיים הדתיים                                                        :  שם התיק 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      תשמישי קדושה; יהודי ברית המועצות; כפייה דתית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;   גורן שלמה'; ישיבת פונוביז; ישיבות בני עקיבא בישראל; בתי כנסת; ד"    תנועת חב 

;                                                                    יהודי מרוקו 

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

      24:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8990: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ספרות                                                               :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      24:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8991: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

חינוך                                                               :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;     יהודי סקנדינביה; יהודי דרום אפריקה; חינוך דתי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      24:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8993: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

בתי כנסת                                                            :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   ירושלים; יהודי גרוזיה; בתי כנסת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

; מועצות דתיות; בוררות; איטליה; יהודי מרוקו; תשמישי קדושה;     יהודי ארצות הברית 

;                                                                        תל אביב 

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

      24:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8995: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

עליה                                                                :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     יהודי ברית המועצות; אגודת ישראל; יהודי גרוזיה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                         בתי כנסת; תשמישי קדושה;     קליטת עליה 

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

      25:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8998: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ישיבות                                                              :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  ישיבות תיכוניות; ישיבת נתיב מאיר; ישיבת כפר גנים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                  קליטת עליה; אוניברסיטת בר אילן; יהודי גרוזיה;     ישיבת הדרום 

;    נחלים- ישיבת נחל יצחק ; ישיבות הסדר; ישיבת הר עציון;     יהודי ברית המועצות 

;              ישיבת תקות יעקב; חינוך דתי; ישיבת פרחי אהרון; ה"    ישיבת כפר הרא 

];       מוסד תורני תיכון[פרדס חנה - מדרשית נעם ; ישיבת הכותל;     ישיבות אירופה 



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

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

                                                 

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

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

      25:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה8999: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כשרות                                                               :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];               דת[סטאטוס קוו ; לורינץ שלמה; כשרות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                     פולין; אגודת ישראל; מועצות דתיות;     הרבנות הראשית לישראל 

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

      25:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9000: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

נישואין וגירושין                                                    :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       בית הדין הרבני; יהודי אתיופיה; נשואי תערובת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;     כפייה דתית; בן גוריון דוד; נשואין  אזרחיים; מיסיון;     יהודי ברית המועצות 

;                                               גורן שלמה;     יהודי ארצות הברית 

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

      25:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9001: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

בני ישראל                                                           :  שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               הרבנות הראשית לישראל; עדת בני ישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      25:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9003: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

בני ישראל                                                           :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              ל"מפד; שפירא משה חיים; עדת בני ישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                           הרבנות הראשית לישראל 

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

      26:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9013: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מצדה                                                 - תשמישי קדושה :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

.                                                        התיק ריק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      26:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9014: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ל                                                               "מפד:  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 חרדים]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "מפ; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;             חוק השבות; ורהפטיג זרח]; מפלגה[המערך ;     המפלגה הליברלית העצמאית 

];                דת[סטאטוס קוו ; אונטרמן איסר יהודה; גורן שלמה;     לורינץ שלמה 

;         ל"מפד; אגודת ישראל; הרבנות הראשית לישראל; ל"צה;     יהודי ברית המועצות 

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

      26:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9015: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ל                                                               "מפד:  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;        נריה רחל]; מפלגה[המערך ; שרות לאומי; ל"מפד; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;      תשמישי קדושה; דת ומדינה]; דת[סטאטוס קוו ; מיהו יהודי; גיור;     גורן שלמה 

;       רפאל יצחק; יהודי צרפת; יהודי ברית המועצות; ל"צה; חרדים;     ברנשטיין צבי 

;                                                   אגודת ישראל;     לורינץ שלמה 

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

      26:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9016: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ל                                                               "מפד:  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     חינוך דתי; ורהפטיג זרח; ל"מפד; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;     לורינץ שלמה; אגודת ישראל; חוק השבות; מיהו יהודי;     מפלגת העבודה הישראלית 

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

      26:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9017: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הרבנות הראשית                                                       :  שם התיק 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      היכל שלמה; הרבנות הראשית לישראל; אגודת ישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                 בתי עלמין; מימון יהודה ליב הכהן; מיהו יהודי;     בן גוריון דוד 

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

      27:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9019: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הרבנות הראשית                                                       :  שם התיק 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   מיהו יהודי; הרבנות הראשית לישראל; בן גוריון דוד; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                     אגודת ישראל; פועלי אגודת ישראל;     הרצוג יצחק אייזיק הלוי 

;                         טולידאנו יעקב משה; נסים יצחק;     מימון יהודה ליב הכהן 



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

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

                                                 

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

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

      27:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9020: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הרבנות הראשית                                                       :  שם התיק 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  שפירא משה חיים; מיהו יהודי; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                  טולידאנו יעקב משה;     הרצוג יצחק אייזיק הלוי 

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

      27:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9021: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שבת                                                                 :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ורהפטיג זרח; ל"מפד; חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                         אגודת ישראל; כפייה דתית;     חילול שבת 

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

      27:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9022: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שבת                                                                 :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ל"מפד; ניתוחי מתים; חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

];    דת[סטאטוס קוו ; מיהו יהודי; ורהפטיג זרח; כפייה דתית;     חבר הרבנים בישראל 

;                                                                         תקשורת 

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

      27:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9023: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

שבת                                                                 :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל]; דת[סטאטוס קוו ; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;    איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ; חוק השבות; הרבנות הראשית לישראל;     חילול שבת 

;                               כפייה דתית; נריה משה צבי; כשרות;     ורהפטיג זרח 

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

      28:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9024: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שבת                                                                 :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          ל"מפד; שרגאי שלמה זלמן; אשדוד; חילול שבת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

; חרדים; כפייה דתית; ורהפטיג זרח; חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל;     שפירא משה חיים 

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

      28:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9025: מספר פריט 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שבת                                                                 :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            חילול שבת]; דת[סטאטוס קוו ; כפייה דתית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;               אשדוד; אונטרמן איסר יהודה; ל"מפד;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

;                                                          חוק שעות עבודה ומנוחה 

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

      28:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9026: מספר פריט 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שבת                                                                 :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           ניתוחי מתים]; דת[סטאטוס קוו ; חילול שבת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      28:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9027: מספר פריט 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כללי                                                    - ענייני דת :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        ספרי תורה; ורהפטיג זרח; אגודת ישראל; ל"מפד; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;   נשואי תערובת; אונא משה; שפירא משה חיים; ירושלים; היכל שלמה;     תשמישי קדושה 

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

      28:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9028: מספר פריט 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                    כללי[ענייני דת :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  רפורמים; קליטת עליה; ל"מפד; בריטניה; ורהפטיג זרח; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

];                 מושב[מחולה ; הכותל המערבי; יהודי ארצות הברית;     קונסרבטיבים 

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

      29:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9029: מספר פריט 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

בתי כנסת                                                            :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;             יהודי איטליה; יהודי תוניסיה; בתי כנסת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                            תשמישי קדושה;     יהודי ארצות הברית 

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

      29:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9031: מספר פריט 

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

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

בתי כנסת                                                            :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      ספרי תורה; יהודי רומניה; חינוך דתי; בתי כנסת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                      קונסרבטיבים; רוזן משה דוד; מקוואות;     יהודי ארצות הברית 

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

      29:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9032: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

חינוך                                                               :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    חינוך דתי; נחלים- ישיבת נחל יצחק ; ורהפטיג זרח; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;        רפאל יצחק]; דת[סטאטוס קוו ; אוניברסיטת בר אילן; שאקי אבנר חי; ל"    מפד 

;           שחור בנימין]; מוסד תורני תיכון[פרדס חנה - מדרשית נעם ;     כהנא מאיר 

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

      29:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9033: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ספרות                                                               :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             קראים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      29:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9034: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00088:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

בתי כנסת                                                            :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    יהודי צרפת; ורהפטיג זרח; אורתודוקסים; בתי כנסת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      29:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9035: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

חינוך                                                               :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; ל"צה; אוניברסיטת בר אילן; חינוך דתי; תשמישי קדושה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      30:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9037: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ספרות                                                               :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    לאו ישראל מאיר; ליבוביץ ישעיהו; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      30:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9038: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                          הווי דתי:  [שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 19:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ר        "בתיק כרוז מטעם המועצה הדתית באשדוד המודיע על בקורו של ד:       הערות 

.                                                זרח ורהפטיג בעיר 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

];          מושב[כפר מימון ; תשמישי קדושה; בתי כנסת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                    תקציב; ספרי תורה; תל אביב;     מועצות דתיות 

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

      30:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9040: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                          הווי דתי:  [שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 19:               סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   תל אביב; מועצות דתיות; שואה; בורג יוסף; בר מצוה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;      כפייה דתית; תשמישי קדושה; נסים יצחק; אגודת ישראל; בתי עלמין;     בתי כנסת 

;          ישיבות בני עקיבא בישראל; ישיבות בעולם החרדי; ישיבות אירופה;     כשרות 

;                                                 ורהפטיג זרח;     ישיבות גבוהות 

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

      30:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9041: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                          הווי דתי:  [שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 19:               סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 הקבוץ הדתי; ירושלים; מועצות דתיות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

; חרדים; בר מצוה; יהודי אירן; כשרות; בתי עלמין; ספרי תורה;     יהודי ארצות הברית 

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

      30:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9042: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                          הווי דתי:  [שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 19:               סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    תקציב; רפורמים; קונסרבטיבים; בר מצוה; בתי כנסת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 



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

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

                                                 

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

;                                    בית הדין הרבני; כפייה דתית;     ורהפטיג זרח 

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

      31:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9048: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

דת ומדינה                                                           :  שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                יק יוסף דב הלוי'סולוביצ; דת ומדינה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;         אגודת ישראל]; דת[סטאטוס קוו ; אורתודוקסים;     המפלגה הליברלית העצמאית 

;              אונטרמן איסר יהודה; נשואין  אזרחיים; בית הדין הרבני;     אונא משה 

;                                                                 שפירא משה חיים 

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

      31:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9049: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

דת ומדינה                                                           :  שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   אורתודוקסים; יק יוסף דב הלוי'סולוביצ; דת ומדינה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                  עדת בני ישראל; הרבנות הראשית לישראל; רפורמים;     קונסרבטיבים 

];    מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "מפא; ל"מפד; אגודת ישראל;     מימון יהודה ליב הכהן 

;                                          עמינוח נחמיה צבי]; דת[    סטאטוס קוו  

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

      31:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9051: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

דת ומדינה                                                           :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; ניתוחי מתים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 



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

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

                                                 

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

;            בן מאיר יהודה; המפלגה הליברלית העצמאית; ורהפטיג זרח;     כפייה דתית 

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

      31:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9052: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כותל                                                                :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      הכותל המערבי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      31:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9053: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הכותל המערבי                                                        :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  יהודי ברית המועצות; הכותל המערבי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      32:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9054: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

דת ודתיים                                              - כפייה דתית :  שם התיק 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          בר מצוה]; סיעה[חוגי הצעירים ; כפייה דתית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                כשרות; חינוך דתי;     דת ומדינה 

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

      32:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9056: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

דת ומדינה                                              - כפייה דתית :  שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       רפורמים; אורתודוקסים; דת ומדינה; כפייה דתית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                   ל"מפד; ליבוביץ ישעיהו;     יהודי ארצות הברית 

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

      32:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9057: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

דת ודתיים                                              - כפייה דתית :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 ל"מפד; כפייה דתית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      32:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9058: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הר הבית                                                             :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 13:               סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    מוסלמים; ערבים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      32:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9059: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הר הבית                                                             :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 13:               סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               תשמישי קדושה; ערבים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 



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

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

                                                 

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

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

      33:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9062: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

העיר העתיקה                                                         :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   מקומות קדושים; ירושלים; ניסנבוים יצחק; בתי כנסת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                      בתי עלמין 

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

      33:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9063: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הר הזיתים                                                           :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      33:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9064: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

קבר רחל                                                             :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      33:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9087: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

חברון                                                  , מערת המכפלה:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                מערת המכפלה; חברון; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      33:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9088: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

גיור                                                                :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   ל"מפד; מיהו יהודי; חוק השבות; אגודת ישראל; גיור; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;          מפלגת העבודה הישראלית; נריה משה צבי; לורינץ שלמה]; דת[    סטאטוס קוו  

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

      33:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9089: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מיהו יהודי                                                          :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             ל"מפד; מוסלמים; חוק השבות; מיהו יהודי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      33:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9090: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

תיקים ריקים                                  , פולמוס רפורמים, ילודה:  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                           רפורמים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      33:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9091: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כפייה דתית                                                          :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        כפייה דתית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      34:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9092: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ענייני יהודים                                         - עתונות הארץ :  שם התיק 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               יהודי תימן; הפועל המזרחי בארץ ישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;              חינוך דתי; מוסדות חינוך בישראל]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "    מפא 

;  הרבנות הראשית לישראל; אגודת ישראל; מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

;            נשואי תערובת; כשרות; מיסיון]; סיעה[למפנה ;     מימון יהודה ליב הכהן 

;         חרדים; שומרונים; ספרי תורה; יהודי ארצות ערב; רפאל יצחק;     קליטת עליה 

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

      34:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9093: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ענייני יהודים                                         - עתונות הארץ :  שם התיק 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             חינוך דתי]; הסתדרות כללית[העובד הדתי ; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;            אגודת ישראל; הפועל המזרחי בישראל]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "    מפא 

;        חרדים; יהודי תימן; בן גוריון דוד; שפירא משה חיים;     פועלי אגודת ישראל 

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

      34:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9094: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

    (  /)      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מצדה                                                                :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 21:               סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         חילול שבת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      34:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9095: מספר פריט 

')      א    ( 5:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                     ספרי תורה, ספרים, סנהדרין, סמינר מזרחי, סוכות:  [שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      מוסדות חינוך בישראל; ירושלים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;          יהודי סקנדינביה; יהודי ארצות ערב; ספרי תורה;     מימון יהודה ליב הכהן 

;                                                                   תשמישי קדושה 

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

      34:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9096: מספר פריט 

')      ב    ( 5:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

,                    עירובין, עזרא ונחמיה, עליה, העובד הדתי, עגונות:  [שם התיק 

]            עתיקות, ערלה, עקרון, עקיבא' ר, עלילת דם, עליה לרגל, עכו 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            קליטת עליה]; הסתדרות כללית[העובד הדתי ; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;        ספרי תורה; יהודי תימן; ירושלים; ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל-     עזרא  

;                                                    תשמישי קדושה;     בתי עלמין 

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

      34:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9098: מספר פריט 

')      ג    ( 5:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הפועלת                    , הפועל המזרחי, פגישות, פועלי אגודת ישראל:  [שם התיק 

,              פיתוח ירושלים, פשע, פרס הרב קוק, פקיעין, פליטים,הדתית 



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

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

                                                 

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

]                                                           פתח תקוה 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            הפועל המזרחי בישראל; פועלי אגודת ישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                המזרחי; ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל]; סיעה[    למפנה  

;            מועצת הפועלות- הפועל המזרחי בארץ ישראל ; פקיעין;     שפירא משה חיים 

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

      34:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9101: מספר פריט 

')      ד    ( 5:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

צפת                                   , צנע, צליינים, צביון דתי, צבא:  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             חילול שבת; הרבנות הצבאית; כשרות; ל"צה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                              פועלי אגודת ישראל;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

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

      35:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9102: מספר פריט 

')      ה    ( 5:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

,                    קומוניסטים, קואליציה, קהילות בגולה, הקיבוץ הדתי:  שם התיק 

קפריסין                                     , קליטה, קראים, קונסולים 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             יהודי פולין; יהודי רומניה; הקבוץ הדתי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                   קראים;     יהודי דרום אפריקה 

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

      35:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9103: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

"                                                        מרבק"כשרות :  שם התיק 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           כפייה דתית; הרבנות הראשית לישראל; כשרות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                   ברנשטיין צבי 

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

      35:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9104: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

"                                                        מרבק"כשרות :  שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       הרבנות הראשית לישראל; כשרות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      35:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9105: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שונות                                                       - כשרות :  שם התיק 

                                  1966-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      הרבנות הראשית לישראל; חוק איסור הונאה בכשרות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                        חילוניים- דתיים ; עדת בני ישראל; ורהפטיג זרח;     כשרות 

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

      35:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9106: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

תשמישי קדושה                                                        :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          בר מצוה; איטליה; ספרי תורה; תשמישי קדושה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                    הכותל המערבי; חרדים; כשרות;     ורהפטיג זרח 

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



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

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

                                                 

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

      36:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9107: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ל                                                               "מפד:  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   מיהו יהודי; שאקי אבנר חי; ל"מפד; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      36:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9108: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                    דת ומדינה[כללי :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

]; דת[סטאטוס קוו ; אוניברסיטת בר אילן; נשואי תערובת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;    שאקי אבנר חי; המר זבולון; רפאל יצחק; ל"מפד; חילוניים- דתיים ;     חוק השבות 

;                                                                      דת ומדינה 

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

      36:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9109: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                    דת ומדינה[כללי :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   בתי עלמין; מועצות דתיות]; דת[סטאטוס קוו ; חברון; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;  קליטת עליה; יהודי מרוקו; יהודי ברית המועצות; אונטרמן איסר יהודה;     בתי כנסת 

;                                  חוק השבות; ל"מפד; דרוזים;     חזני מיכאל יעקב 

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

      36:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9110: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ילודה                                                               :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                 1/16:             סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               חוק הפרייה מלאכותית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      36:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9111: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

פולמוס                                                              :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 2/16:             סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];           דת[סטאטוס קוו ; מעמד אישי; גיור; חרדים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                חוק השבות; ל"מפד;     דת ומדינה 

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

      36:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9112: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

גיור                                                                :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 3/16:             סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

מיהו יהודי ועל גירות על פי ההלכה מאת       . א- בתיק שני פרסומים :       הערות 

.       1968- פסקי דין של בית המשפט העליון . ר מליבאוויטש ב"האדמו 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  ל"מפד; מיהו יהודי; רפורמים; גיור; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                           הרבנות הראשית לישראל 

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

      37:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9118: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

גיור                                                                :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 3/16:             סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 



 "             " 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  

;        חוק השבות; אונטרמן איסר יהודה; ל"מפד; גיור; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;          דת ומדינה; גורן צפיה; קונסרבטיבים; נשואי תערובת; רפורמים;     אוסטריה 

;                                           ערבים; גורן שלמה;     בית הדין הרבני 

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

      37:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9119: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רפורמים                                                             :  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 4/16:             סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];  דת[סטאטוס קוו ; גורן שלמה; קונסרבטיבים; רפורמים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                        גיור; נשואי תערובת;     יהודי סקנדינביה 

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

      37:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9120: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כפייה דתית                                                          :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 5/16:             סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                       דת[סטאטוס קוו ; כפייה דתית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      37:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9121: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

דת ומדינה                                                           :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   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 

                                                 

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

;    ל"מפד; ניתוחי מתים; חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                            שפירא משה חיים; ורהפטיג זרח; דת ומדינה;     רפורמים 

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

      37:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9122: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

דת ומדינה                                                           :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             דת ומדינה; חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;           טולידאנו יעקב משה; כפייה דתית; ל"מפד; נסים יצחק]; דת[    סטאטוס קוו  

;                        תנועת החרות; קראים; גורן שלמה;     הרבנות הראשית לישראל 

; חוק השבות; שרות לאומי; ורהפטיג זרח; הכנסת החמישית;     המפלגה הליברלית העצמאית 

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

      38:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9124: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

דת ומדינה                                                           :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; חילוניים- דתיים ; רפאל יצחק]; מפלגה[המערך ; ל"מפד; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;              דת ומדינה; בתי כנסת; ניתוחי מתים; כפייה דתית]; דת[    סטאטוס קוו  

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

      38:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9125: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

בתי כנסת                                                            :  שם התיק 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    ספרי תורה; היכל שלמה; בתי כנסת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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



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

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

                                                 

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

      38:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9126: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

"                                        מן המיצר. "2" אני מאשים. "1:  שם התיק 

                                  1964-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                           1963-1964, 1961: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       אגודת ישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      38:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9127: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

התנועה ליהדות של תורה                                               :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  דת ומדינה; התנועה ליהדות של תורה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                              יהודי ארצות הברית 

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

      38:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9129: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מקומות קדושים                                                       :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        פקיעין; בתי עלמין; בתי כנסת; מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

];                                                               מושב[    מירון  

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

      38:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9130: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

חברון                                                               :  שם התיק 

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       מערת המכפלה; ירושלים; חברון; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      39:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9131: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

העיר העתיקה                                                         :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               הכותל המערבי; תשמישי קדושה; ירושלים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      38:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9132: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

העיר העתיקה                                                         :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             תשמישי קדושה; ירושלים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      39:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9133: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

קבר רחל                                                             :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 



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

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

                                                 

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

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

      39:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9134: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הר ציון                                                             :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          יהודי לוב; מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      39:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9135: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הר ציון                                                             :  שם התיק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                דרוזים]; כת[בהאים ; ערבים; מוסלמים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      40:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9136: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                         צרכי דת, בתי כנסת, ישיבות:  [שם התיק 

                                  1964-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      ישיבות בעולם החרדי; בתי כנסת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;      ספרי תורה; בר מצוה; קונסרבטיבים; רפורמים; כשרות;     הרבנות הראשית לישראל 

;         ישיבת כרם ביבנה'; ישיבת פונוביז; נחלים- ישיבת נחל יצחק ;     חילול שבת 

;                                                    מועצות דתיות;     היכל שלמה 

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

      40:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9137: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

]                                         צרכי דת, בתי כנסת, ישיבות:  [שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              חרדים; הכותל המערבי; כשרות; בתי כנסת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;           תשמישי קדושה; מקוואות; ישיבות בעולם החרדי; תל אביב;     מועצות דתיות 

;                                     נחלים- ישיבת נחל יצחק ;     ישיבת מרכז הרב 

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

      40:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9138: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                         צרכי דת, בתי כנסת, ישיבות:  [שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    נריה משה צבי; מקומות קדושים; חבר הרבנים בישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;       אונטרמן איסר יהודה; ל"נח; אגודת ישראל; מועצות דתיות; ה"    ישיבת כפר הרא 

;                                                        בתי כנסת;     ספרי תורה 

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

      40:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9139: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

תקציב                                                               :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];              מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "מפא; תקציב; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                    דת ומדינה; ורהפטיג זרח]; דת[    סטאטוס קוו  

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

      40:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9141: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מיהו יהודי                                                          :  שם התיק 

                                  1965-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 



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

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

                                                 

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

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             ל"מפד; גיור; נשואי תערובת; מיהו יהודי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      41:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9143: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                        חקיקה דתית:  [שם התיק 

                                  1966-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                חוק שעות עבודה ומנוחה; ורהפטיג זרח; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                 הרבנות הראשית לישראל; מועצות דתיות;     חוק איסור הונאה בכשרות 

;        בתי עלמין; ניתוחי מתים; ל"מפד; דת ומדינה; ב-הועידה הארצית ה- ל "    מפד 

];                    דת[סטאטוס קוו ; ליבוביץ ישעיהו; ל"צה; אשדוד;     חינוך דתי 

;                               נריה משה צבי; מקוואות;     התנועה ליהדות של תורה 

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

      41:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9144: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רפורמים וקונסרבטיבים                                                :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 אורתודוקסים; קונסרבטיבים; רפורמים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                              חוק השבות;     יהודי ברית המועצות 

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

      41:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9145: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מועצות דתיות                                                        :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;         תקציב; תל אביב; ניתוחי מתים; מועצות דתיות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      41:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9146: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מועצות דתיות                                                        :  שם התיק 

                                  1968-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          שחור בנימין; עדת בני ישראל; מועצות דתיות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

];     מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "מפא]; הסתדרות כללית[העובד הדתי ;     אגודת ישראל 

;                                                                        באר שבע 

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

      41:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9147: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מעוטים דתיים                                                        :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   יהודי אתיופיה; מוסלמים; דרוזים; שומרונים; קראים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      42:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9148: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

בחירות                                                              :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      שפירא משה חיים; חזני מיכאל יעקב; ורהפטיג זרח; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;               כפייה דתית; קרונה משה; גוש חירות ליברלים; ל"מפד;     אגודת ישראל 

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

      42:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9149: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

גיור                                                                :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                    מיהו יהודי; נשואי תערובת; גיור; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;          רפורמים; ל"מפד; גורן צפיה; מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

;        בורג יוסף; אורתודוקסים; בתי כנסת; הרבנות הראשית לישראל;     קונסרבטיבים 

;                                                                      דת ומדינה 

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

      42:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9150: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

גירושין                                                    -נישואין :  שם התיק 

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 1/6:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; נשואין  אזרחיים; יהודי ברית המועצות; נשואי תערובת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                    בית הדין הרבני; מעמד אישי; כשרות;     קראים 

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

      42:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9151: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

גירושין                                                    - נשואין :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 1/6:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                נשואי תערובת; חוק נישואין וגירושין; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;   אונטרמן איסר יהודה; קראים; נשואין  אזרחיים; יהודי איטליה;     בית הדין הרבני 

;                                     מלמד אברהם; גיור; בתי עלמין;     נסים יצחק 

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

      43:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9152: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כשרות                                                               :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 2/6:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             כשרות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      43:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9154: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

"]                                         האח דניאל["פרשת רופאייזן :  שם התיק 

                                  1962-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   גיור; חוק השבות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      43:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9155: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הר ציון                                                       , כללי:  שם התיק 

                                  1967-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                           1966-1967, 1962: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         יהודי ארצות הברית; יהודי ארצות ערב; ערבים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;         ורהפטיג זרח; אונטרמן איסר יהודה; הרבנות הראשית לישראל;     שחור בנימין 

;      ישיבות תיכוניות; חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; בתי עלמין;     עדת בני ישראל 

;                                     שרות לאומי; מיסיון;     ישיבות בעולם החרדי 

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

      43:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9156: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ישיבות                                                              :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;             נריה משה צבי; חבר הרבנים בישראל; ל"צה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;  הקבוץ הדתי; הרבנות הצבאית; בורג יוסף]; דת[סטאטוס קוו ;     קוק צבי יהודה הכהן 

;                                                    ל"מפד;     בני עקיבא בישראל 

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

      43:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9158: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ישיבות                                                              :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; ישיבות בני עקיבא בישראל; ל"צה; ישיבות בעולם החרדי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;               ורדיגר אברהם; בני עקיבא בישראל; ישיבת הכותל;     ישיבות תיכוניות 

;                                                                  הרבנות הצבאית 

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

      44:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9160: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

דרוזים                                                              :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 1/8:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            דרוזים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      44:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9161: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מוסלמים                                                             :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 2/8:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           מוסלמים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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



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

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

                                                 

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

      44:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9163: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שומרונים                                                            :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 3/8:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          שומרונים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      44:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9164: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

קראים                                                               :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 4/8:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              עדת בני ישראל; קראים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      44:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9165: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

נוצרים                                                              :  שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 5/8:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            נוצרים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      44:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9166: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שבת                                                                 :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       ורדיגר אברהם; כפייה דתית; אשקלון; חילול שבת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                             תקשורת;     הרצליה 

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

      44:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9167: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שבת                                                                 :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    אשקלון; לורינץ שלמה; ירושלים; חרדים; חילול שבת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                ל"מפד; ורדיגר אברהם;     תקשורת 

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

      45:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9180: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שבת                                                                 :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         אשקלון]; דת[סטאטוס קוו ; חילול שבת; חרדים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                        ירושלים 

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

      45:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9181: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מקוואות                                                             :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           מקוואות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 



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

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

                                                 

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

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

      45:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9182: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מיהו יהודי                                                          :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        יהודי ארצות הברית; ל"מפד; גיור; מיהו יהודי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;  שומרונים; כפייה דתית; אונטרמן איסר יהודה; רפורמים; חוק השבות;     אורתודוקסים 

;                                                                   נשואי תערובת 

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

      45:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9183: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מחשבות ודעות                                           , הגות, ספרות:  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          יהודי ארצות הברית; ורהפטיג זרח; בתי כנסת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

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

      45:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9184: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ל                                                           "הדת בחו:  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            מנחם מנדל שניאורסון' ר' - הרבי מלובביץ; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                         ספרי תורה; דת ומדינה; יהודי ארצות ערב;     ורהפטיג זרח 

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

      45:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9185: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00150:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

דת ומדינה                                                           :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

.              ב"אגרת בדבר איחוד בתי הכנסת מתאריך תשרי תשל- בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                אגודת ישראל; שרות לאומי; דת ומדינה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;             בתי כנסת; חילול שבת; פועלי אגודת ישראל; ל"מפד;     חזני מיכאל יעקב 

;               ליבוביץ ישעיהו; חילוניים- דתיים ; הכהן מנחם]; דת[    סטאטוס קוו  

;    ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל- עזרא ; ורהפטיג זרח;     התנועה ליהדות של תורה 

;                                                                     כפייה דתית 

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

      45:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9186: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00150:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

דת ומדינה                                                           :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      ל"מפד; בית הדין הרבני; שרות לאומי; דת ומדינה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;  אגודת ישראל; חבר הרבנים בישראל; נריה רחל; פועלי אגודת ישראל;     יהודי גרוזיה 

;                                       חילול שבת; יהודי ברית המועצות;     חולון 

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

      46:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9198: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הווי דתי                                                            :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       חילוניים- דתיים ]; מושב[ה "כפר הרא; בר מצוה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

];     דת[סטאטוס קוו ; שרות לאומי; סנהדראי טובה; אוניברסיטת בר אילן;     רפורמים 

;                       מנחם מנדל שניאורסון' ר' - הרבי מלובביץ;     יהודי גרוזיה 

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

      46:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9199: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

ל וקשרים עם הגולה                                            "דת בחו:  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      יהודי בריטניה; יהודי ארצות הברית; יהודי צרפת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;           יהודי ברית המועצות; יהודי תוניסיה; יהודי ארצות ערב;     אנוסי מיורקה 

;   יהודי אירן; יהודי איטליה; יהודי סקנדינביה; נשואי תערובת; גיור;     ספרי תורה 

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

      46:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9201: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00153:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רים רבנים ואישים אחרים                                         "אדמו:  שם התיק 

                                  1967-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  אונטרמן איסר יהודה; יהודי אוסטריה; יהודי בריטניה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                      הרצוג שרה 

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

      46:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9202: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00153:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רים רבנים ואישים אחרים                                         "אדמו:  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             יהודי מרוקו; רוזן משה דוד; יהודי צרפת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

; מקומות קדושים; יהודי ארצות הברית; יהודי ארצות ערב; יק יוסף דב הלוי'    סולוביצ 

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

      46:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9203: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00154:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                              ענייני דת[עתוני בוקר :  שם התיק 

                                  1959-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                     מיהו יהודי; טולידאנו יעקב משה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;  יהודי עירק; תל אביב; מועצות דתיות; כשרות; חילול שבת;     הרבנות הראשית לישראל 

;                                     מיסיון; טכורש כתריאל פישל;     ניתוחי מתים 

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

      47:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9204: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                            הרבנות:  [שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          הכהן מנחם; אונטרמן איסר יהודה; גורן שלמה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;  ורהפטיג זרח; מנחם מנדל שניאורסון' ר' - הרבי מלובביץ;     הרבנות הראשית לישראל 

;                                    הרבנות הצבאית; בית הדין הרבני;     נריה רחל 

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

      47:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9205: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                            הרבנות:  [שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   ל"מפד; אונטרמן איסר יהודה; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                       גיור]; סיעה[חוגי הצעירים ;     גורן שלמה 

;                                     מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

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

      47:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9206: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                            הרבנות:  [שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   גורן שלמה; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 



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

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

                                                 

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

;            לורינץ שלמה; אונטרמן איסר יהודה; ורהפטיג זרח;     חבר הרבנים בישראל 

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

      47:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9207: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רבנים                                                               :  שם התיק 

                                  1964-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 18:               סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   ל"מפד; אונטרמן איסר יהודה; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                         גורן שלמה; נסים יצחק;     מועצות דתיות 

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

      47:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9208: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רבנים                                                               :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 18:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      הרצוג יצחק אייזיק הלוי; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                     צפת; יהודי ארצות הברית;     לאו ישראל מאיר 

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

      48:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9213: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רבנים                                                               :  שם התיק 

                                  1972-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 18:               סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          אונטרמן איסר יהודה; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                      נסים יצחק 

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

      48:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9215: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

')      א    ( 2:              מספר כרכים00157:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                         ענייני דת:  [שם התיק 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      כשרות; חילול שבת; מיהו יהודי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;       אגודת ישראל; חיפה; בית שאן; חינוך דתי; רפורמים;     הרבנות הראשית לישראל 

;                                                              טולידאנו יעקב משה 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9216: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00157:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                         ענייני דת:  [שם התיק 

                                  1959-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  יהודי בריטניה; חילול שבת; חוק איסור הונאה בכשרות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;      אימוץ ילדים; מיהו יהודי; שפירא משה חיים; מיסיון;     הרבנות הראשית לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      48:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9217: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מחקר מיסיון                                                         :  שם התיק 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

הוצאת            -פעולותיו ופעולות הנגד- המסיון - בתיק חוברת בשם :       הערות 

"                                                      קרן ילדנו" 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  מרכזי תקותנו- קרן ילדנו ; מיסיון; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9221: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מחקר מיסיון                                                         :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    84- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  מרכזי תקותנו- קרן ילדנו ; מיסיון; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9222: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מחקר מיסיון                                                         :  שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              נשואי תערובת; מיסיון; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9223: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

חגים                                                     , דת ומדינה:  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 1/20:             סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           ל"מפד; תשמישי קדושה; אונטרמן איסר יהודה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                          ליבוביץ ישעיהו; ורהפטיג זרח; נסים יצחק;     ספרי תורה 

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9224: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

חגים                                                    - דת ומדינה :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 1/20:             סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    85- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; מנחם מנדל שניאורסון' ר' - הרבי מלובביץ; חוק השבות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;           רפאל יצחק; ל"מפד; יהודי רומניה; שרות לאומי; גורן שלמה;     דת ומדינה 

;                                               יהודי מרוקו]; דת[    סטאטוס קוו  

--------------------------------------------------------------------------------

      49:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9225: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00160:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הגות                                                                :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 2/20:             סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מנחם מנדל שניאורסון' ר' - הרבי מלובביץ; גיור; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                      גורן שלמה;     כפייה דתית 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9226: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כותל                                                                :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      הכותל המערבי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9227: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כותל                                                                :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; יהודי ארצות ערב; יהודי ברית המועצות; הכותל המערבי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                    ורהפטיג זרח 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    86- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9228: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                              כנסת:  [שם התיק 

                                  1960-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

ל          "במערכה על החנוך הדתי בישראל בהוצאת המפד. בתיק חוברת א:       הערות 

.            מדברי בנימין מינץ- דבר יהדות התורה בכנסת השלישית . ב 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];          מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "מפא; היכל שלמה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                      שאקי אבנר חי; חינוך דתי; הכנסת השלישית;     בן גוריון דוד 

;  ורהפטיג זרח; אגודת ישראל; דת ומדינה; תנועת החרות; יק יוסף דב הלוי'    סולוביצ 

--------------------------------------------------------------------------------

      50:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9229: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                              כנסת:  [שם התיק 

                                  1960-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     הכנסת הרביעית; בן גוריון דוד; ישיבת כרם ביבנה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;  חולון; ורהפטיג זרח; הכנסת השלישית; הרבנות הראשית לישראל; היכל שלמה;     ערבים 

;              מיהו יהודי; חוק נישואין וגירושין; חינוך דתי; מצעים;     גורן שלמה 

ל לבחירות  "מצע המפד. ב. מאבק והשגים של היהדות הדתית בחולון. א- בתיק החוברות  

החקיקה בענינים דתיים בכנסת השלישית  . ד? מדוע תצביע ב. ג. לרשות המקומית חולון 

.                                                               ל"בהוצאת המפד 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9238: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00163:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

נוצרים                  , קראים, שומרונים, מוסלמים, דרוזים- מיעוטים :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             נוצרים; קראים; שומרונים; יפן; מוסלמים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    87- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9239: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00164:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

פולמוס כפייה דתית                                                   :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; דת ומדינה; הקבוץ הדתי; ליבוביץ ישעיהו; כפייה דתית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9240: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00165:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רפורמים וקונסרבטיבים                                                :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    הכותל המערבי; כפייה דתית; קונסרבטיבים; רפורמים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9241: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00166:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ילודה                                                               :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                    משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9242: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00167:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מיהו יהודי                                                          :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    88- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         גיור; נשואי תערובת; דת ומדינה; מיהו יהודי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                 בית הדין הרבני 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9243: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00168:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

גיור                                                                :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                              גיור; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      51:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9244: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00169:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

התנועה ליהדות של תורה                                               :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             התנועה ליהדות של תורה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9247: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00170:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

העיר העתיקה                                               - ירושלים :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; דת ומדינה; חרדים; הכהן מנחם; ירושלים; ורהפטיג זרח; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9248: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00171:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    89- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

הר ציון                                             , קבר רחל, חברון:  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    בתי כנסת; חרדים; מערת המכפלה; ספרי תורה; חברון; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                  מקומות קדושים 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9249: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

נשואים אזרחיים                                                      :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    בית הדין הרבני; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9251: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00173:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רבנים                                                               :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 18:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        נסים יצחק; הרבנות הראשית לישראל; גורן שלמה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                              אונטרמן איסר יהודה; צפת; כשרות;     עדת בני ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      52:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9252: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00173:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רבנים                                                               :  שם התיק 

                                  1966-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 18:               סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    90- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     יוסף עובדיה; אונטרמן איסר יהודה; יהודי גרוזיה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;      כשרות; רפאל יצחק; עדת בני ישראל; לאו ישראל מאיר;     הרבנות הראשית לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9254: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00174:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

עתונות נוצרית                                                       :  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    ירושלים; מקומות קדושים; נוצרים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9256: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00174:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

עתונות נוצרית                                                       :  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   ירושלים; נוצרים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9257: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00175:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מועצות דתיות                                                        :  שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 1/4:              סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         בני ברק; ירושלים; בתי עלמין; מועצות דתיות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;          ראש העין; דימונה; קרית גת; נתיבות; שחור בנימין; שומרונים;     תל אביב 

--------------------------------------------------------------------------------

      53:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9258: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    91- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00175:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מועצות דתיות                                                        :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 1/4:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  ירושלים; גורן שלמה; מועצות דתיות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9261: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00176:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

קבורה                                                               :  שם התיק 

                                  1967-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 2/4:              סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         בתי עלמין; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9262: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00176:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

קבורה                                                               :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 2/4:              סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         בתי עלמין; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9263: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00177:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מיהו יהודי                                                          :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    92- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חוק השבות; שפירא משה חיים; מיהו יהודי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                   נריה משה צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      54:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9264: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00177:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מיהו יהודי                                                          :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             חוק השבות; מיהו יהודי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;           ורדיגר אברהם; כפייה דתית; מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

;                  מפלגת העבודה הישראלית; נשואי תערובת;     הרבנות הראשית לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9265: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00177:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מיהו יהודי                                                          :  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           ורהפטיג זרח; מיהו יהודי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;        רפורמים; ורדיגר אברהם; גיור; מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9266: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00178:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

נישואין גירושין                                                     :  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 1/6:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  גיור; נשואין  אזרחיים; גורן שלמה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    93- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9267: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00178:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

נשואין גרושין                                                       :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 1/6:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       גורן שלמה]; דת[סטאטוס קוו ; נשואין  אזרחיים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                            נשואי תערובת;     יהודי ארצות הברית 

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9268: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00178:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

נשואין גירושין                                                      :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 1/6:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     יהודי ארצות הברית; הכהן מנחם; נשואין  אזרחיים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                 גורן שלמה]; דת[    סטאטוס קוו  

--------------------------------------------------------------------------------

      55:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9269: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00179:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כשרות                                                               :  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 2/6:              סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                             כשרות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9276: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00180:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    94- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

מעבר מנדלבוים                                                       :  שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 1/11:             סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      כפייה דתית; חילול שבת; חרדים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9277: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00180:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מעבר מנדלבוים                                                       :  שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 1/11:             סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      כפייה דתית; חרדים; חילול שבת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9278: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00181:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מעבר מנדלבוים                                                       :  שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 2/11:             סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  חילול שבת; חרדים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      56:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9279: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00182:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                  ישיבות, בתי כנסת:  [שם התיק 

                                  1965-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 19:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    95- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               בית הדין הרבני; בתי כנסת; ספרי תורה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;          אגודת ישראל; ישיבת נתיב מאיר; ישיבות בעולם החרדי;     ישיבת אור עציון 

];             מושב[שדה יעקב ; תל אביב; מועצות דתיות; נחלים-     ישיבת נחל יצחק  

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9280: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00182:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                  ישיבות, בתי כנסת:  [שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 19:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          חרדים; בתי כנסת; ישיבת מרכז הרב; בר מצוה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                  ישיבת הנגב; תל אביב; מועצות דתיות;     הרצוג יצחק אייזיק הלוי 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9281: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00182:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                  ישיבות, בתי כנסת:  [שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 19:               סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    תשמישי קדושה; ירושלים; מועצות דתיות; ספרי תורה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9282: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00183:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

,                      רמדאן, רשימה אחידה, רישום תושבים, ראשי ישיבות:  שם התיק 

רבנות                                                 , רדיו, רחובות 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    96- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                              הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9283: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00183:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

,                   שליחים לגולה, שמחת תורה, ס"ש, שרותים דתיים, שרים:  שם התיק 

שנאת             , שחרור טבריה, שחיטה, שומרונים, שחרור יפו, שירת הים 

שאילתות                                         , שבויים, שבת, הגולה 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               שומרונים; חילול שבת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      57:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9284: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00183:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

,                       תעמולה, תפילה, תקציב, תשמישי קדושה, תשעה באב:  שם התיק 

תורת הגזע                            , תיירות, תל אביב, ך"תנ, בחירות 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       תשמישי קדושה; מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9314: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00184:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

נישואים אזרחיים                                                     :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 2/8:              סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               גיור; נשואי תערובת; נשואין  אזרחיים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                              יהודי ארצות הברית 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    97- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9315: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00184:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

נישואים אזרחיים                                                     :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 2/8:              סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              נשואי תערובת; קראים; נשואין  אזרחיים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9316: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00184:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

נישואים אזרחיים                                                     :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 2/8:              סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 חוק הירושה; גיור; נשואין  אזרחיים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      58:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9317: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00185:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ניתוחי מתים                                                         :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 9:                סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       ניתוחי מתים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9318: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00186:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מיסיון                                                              :  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 9:                סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    98- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                זכרון יעקב; מיסיון; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9319: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00187:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ירושלים                                                             :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                           ירושלים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9320: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00187:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ירושלים                                                             :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    חוק השבות; שפירא משה חיים; כפייה דתית; ירושלים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                      חילול שבת 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9321: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00188:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כרמון                                                               :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                    משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    99- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9322: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00189:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

גוש עציון                                                           :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              ספרי תורה; גוש עציון; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      59:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9323: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00190:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

בעיות ילודה                                                         :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                    משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9324: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00191:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

עליה                                                                :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     יהודי ארצות הברית; קליטת עליה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9325: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00192:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הר הזיתים                                                           :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   100- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                          בתי עלמין; מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9326: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00193:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

גילויי אמונה                                                        :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        ד"תנועת חב; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9327: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00194:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מערת צדקיהו וקברות אישים אחרים                                      :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  ירושלים; בתי כנסת; מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9328: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00195:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

העיר העתיקה                                                         :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            מקומות קדושים; ירושלים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9329: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00196:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שבת                                                                 :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   101- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; חילול שבת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                    ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      60:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9330: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00197:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

,                  סלעי החורבן, נשים נכריות, נפגעי מלחמה, נטורי קרתא:  שם התיק 

עליה            , עזרת תורה, עולי תימן, העובד הדתי, ספרי תורה, ספרים 

צבא                                      , פסח, עתיקות, עצמאות, לרגל 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           בתי עלמין; יהודי תימן; ספרי תורה; חרדים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9331: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00197:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

,                        שווי זכויות האשה, שוחטים, שבת, רבנים, קראים:  שם התיק 

,             תפוצות, תשמישי קדושה, תלמוד תורה, שיפוט רבני, שומרונים 

תפילות                                                               

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       יהודי אירן; יהודי תוניסיה; חילול שבת; קראים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;          יהודי אוסטריה; יהודי בלגיה; יהודי צרפת; אגודת ישראל;     יהודי רומניה 

;                       יהודי אתיופיה; יהודי ברית המועצות;     יהודי ארצות הברית 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9332: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                    תשמישי קדושה, ישיבות, בתי כנסת:  [שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 19:               סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   102- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 חוק איסור הונאה בכשרות; ספרי תורה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;        אוניברסיטת בר אילן; ורהפטיג זרח; ניתוחי מתים;     חוק שעות עבודה ומנוחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9333: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00199:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

נצרת                                                                :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 10:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מיהו יהודי; בתי כנסת; נצרת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      61:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9334: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00199:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

נצרת                                                                :  שם התיק 

                                  1965-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                 10:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    מיסיון; מיהו יהודי; גיור; נצרת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9335: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00200:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                    חיי הדת במדינה:  [שם התיק 

                                  1951-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   103- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9336: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00201:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                    חיי הדת במדינה:  [שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            ירושלים; מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9337: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00202:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מקומות קדושים                                                       :  שם התיק 

                                  1965-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                 14:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9338: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00202:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מקומות קדושים                                                       :  שם התיק 

                                  1965-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                 14:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      62:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9339: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00202:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מקומות קדושים                                                       :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 14:               סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   104- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9340: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00203:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                         ענייני נשואין וגירושין- בתי הדין הרבניים :  [שם התיק 

                                  1962-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             גיור; נשואין  אזרחיים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9341: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00203:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                           ממשרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                        ענייני נישואין וגירושין- בתי הדין הרבניים :  [שם התיק 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      עדת בני ישראל; נשואין  אזרחיים; נשואי תערובת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9342: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00203:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                        ענייני נישואין וגירושין- בתי הדין הרבניים :  [שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               עדת בני ישראל; גיור; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9343: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   105- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00203:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                        ענייני נישואין וגירושין- בתי הדין הרבניים :  [שם התיק 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                              גיור; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      63:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9344: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00204:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רבנים                                                               :  שם התיק 

                                  1972-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      נסים יצחק; אונטרמן איסר יהודה; יהודי אתיופיה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;               גורן שלמה; קוק אברהם יצחק הכהן; יהודי מרוקו;     יהודי ארצות ערב 

;                           טכורש כתריאל פישל; תל אביב;     הרבנות הראשית לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9347: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00205:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מיסיון                                                              :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  מרכזי תקותנו- קרן ילדנו ; מיסיון; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9349: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00206:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כפייה דתית                                                          :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   106- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        כפייה דתית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9350: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00207:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

בעיות גיור והמעמד האישי                                 , מיהו יהודי:  שם התיק 

                                  1972-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    נשואי תערובת; גיור; מיהו יהודי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;         חוק השבות; חוק הירושה; ל"מפד; יהודי אתיופיה;     חוק שעות עבודה ומנוחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9351: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00208:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                            בחירות:  [שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            מצעים; הכנסת השישית; פועלי אגודת ישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                           ניתוחי מתים;     קוק אברהם יצחק הכהן 

--------------------------------------------------------------------------------

      64:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9352: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00209:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ענייני נוצרים                                         - עתונות הארץ :  שם התיק 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            נוצרים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9355: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00210:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   107- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מקומות קדושים                                                       :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          ספרי תורה; מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9356: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00210:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מקומות קדושים                                                       :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9357: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00211:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

"                                                        שלום"כשרות :  שם התיק 

                                  1966-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                             כשרות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      65:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9358: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00211:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

"                                                        שלום"כשרות :  שם התיק 

                                  1966-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   108- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;    כשרות; תל אביב]; סיעה[למפנה ; גורן שלמה; חרדים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                         חוק איסור הונאה בכשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9363: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00212:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כותל                                                                :  שם התיק 

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 6:                סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      הכותל המערבי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9365: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00212:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כותל                                                                :  שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 6:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      הכותל המערבי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9366: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00212:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כותל                                                                :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 6:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      הכותל המערבי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9367: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00213:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   109- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ל                                                           "הדת בחו:  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           שרות לאומי; יהודי אתיופיה; רוזן משה דוד; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      66:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9368: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00214:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הדת במדינה                                                          :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ליבוביץ ישעיהו; ל"צה; חילוניים- דתיים ; דת ומדינה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                 שרות לאומי; גורן שלמה; כשרות;     סנהדראי טובה 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9369: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00215:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הווי דתי                                                            :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    המר זבולון]; מושב[מירון ; דת ומדינה; ספרי תורה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                        שרות לאומי; נריה רחל;     בן מאיר יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9370: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00216:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

עתונות נוצרית                                                       :  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   110- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            נוצרים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9371: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00216:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

עתונות נוצרית                                                       :  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            נוצרים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      67:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9372: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00217:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

בחירות לרבנות הראשית                                                :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          אונטרמן איסר יהודה; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9375: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00217:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

בחירות לרבנות הראשית                                                :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   גורן שלמה; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                              נסים יצחק;     אונטרמן איסר יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9376: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00218:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   111- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

עתונות לועזית                                                       :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               יהודי אתיופיה; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9377: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00218:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

עתונות לועזית                                                       :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     יהודי אתיופיה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      68:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9378: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00218:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

עתונות לועזית                                                       :  שם התיק 

                                  1977-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               הרבנות הראשית לישראל; יהודי אתיופיה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9380: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00219:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                         דת ומדינה:  [שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   112- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;   בתי עלמין; הרבנות הראשית לישראל; ליבוביץ ישעיהו; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                        אגודת ישראל;     פקיעין 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9381: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00219:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                         דת ומדינה:  [שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     אונטרמן איסר יהודה; כשרות; בתי עלמין; בית שאן; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                 מעמד אישי; נשואי תערובת; הרבנות הראשית לישראל;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9382: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00219:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                         דת ומדינה:  [שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ניתוחי מתים; מיהו יהודי; התנועה ליהדות של תורה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

];                                     סיעה[חוגי הצעירים ;     יהודי ארצות הברית 

--------------------------------------------------------------------------------

      69:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9383: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00220:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שבת                                                                 :  שם התיק 

                                  1967-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; חילול שבת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9391: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00220:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   113- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

שבת                                                                 :  שם התיק 

                                  1968-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         חילול שבת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9392: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00221:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ל                                                           "הדת בחו:  שם התיק 

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     רוזן משה דוד; יהודי רומניה; יהודי ארצות הברית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                             ספרי תורה; בתי כנסת; ורהפטיג זרח;     יהודי גרוזיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9393: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00222:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

החיים הדתיים                                              , הווי דתי:  שם התיק 

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הרבנות הצבאית; חילוניים- דתיים ; ספרי תורה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;             בר מצוה; תשמישי קדושה; הכהן מנחם]; קבוץ[טירת צבי ;     יום העצמאות 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9395: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00223:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

גיוס נשים                                    , י עגנון"ש, ילדי השואה:  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 12-11:            סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   114- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       ורהפטיג זרח; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      70:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9396: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00224:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

בר מצוה בקרית גת                                                    :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 6:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       חילול שבת; בר מצוה; קרית גת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9399: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00225:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

חימוש גרעיני                                                        :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                    משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9400: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00226:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שבת                                                                 :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    אנוסי מיורקה; חוק שעות עבודה ומנוחה; חילול שבת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   115- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9401: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00227:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

בצלאל                                                               :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 6:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                    משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9402: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00228:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

חקיקה דתית                                                          :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     חוק איסור הונאה בכשרות; ל"מפד; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                         ניתוחי מתים;     חוק שעות עבודה ומנוחה 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9403: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00229:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מועצות דתיות                                                        :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             ירושלים; מועצות דתיות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9404: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00230:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

היתר                       , תקנון נשיאות המרכז, מעמד היהודים הקראים:  שם התיק 

,               רשימת נציגי הפדרציות הציוניות, עבודה בשבת בנמל אשדוד 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   116- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

שהודיעו על השתתפותם בחנוכת משכן הכנסת                                

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 20-27:            סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                             קראים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9406: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00231:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                     הרבנות הראשית:  [שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            מיהו יהודי; יוסף עובדיה; מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      71:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9407: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00231:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                     הרבנות הראשית:  [שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  בתי עלמין; גיור; גורן שלמה; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                  מקומות קדושים 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9409: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00231:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                     הרבנות הראשית:  [שם התיק 

                                  1983-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   117- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      יוסף עובדיה; גורן שלמה; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9410: מספר פריט 

')      א    ( 5:              מספר כרכים00232:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

בית                     , בית סוהר, בארות יצחק, אליצור, אישים, אגודה:  שם התיק 

התבוללות          , הרצוג, הווי, דת, גרים,בתי כנסת, בני עקיבא, עלמין 

ועדת הבטחון                                                          

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         יהודי תימן; יהודי ארצות הברית; בארות יצחק; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9411: מספר פריט 

')      ב    ( 5:              מספר כרכים00232:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

,                       יסודות, ז תמוז"י, טרפות, חינוך,חזירים, זכרון:  שם התיק 

כשרות                                    , כפר דרום, ישיבות, ירושלים 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

           3. מס- חוברת ידיעות המרכז הארצי של אגודת ישראל - בתיק :       הערות 

.                                                 ח"תאריך אייר תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       אגודת ישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

];                  מושב[כפר דרום ]; מוסד תורני תיכון[פרדס חנה -     מדרשית נעם  

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9412: מספר פריט 

')      ג    ( 5:              מספר כרכים00232:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

,                      משרד הדתות, משפט, מזרחי, מועצות דתיות, מוסיקה:  שם התיק 

,              נשואי תערובת, נקודות התישבות, נצרות, נצרת, נטורי קרתא 

עזרת תורה                                   , עיריה, ספרי תורה, נשים 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   118- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       מימון יהודה ליב הכהן; נצרת; שרגאי שלמה זלמן; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9413: מספר פריט 

')      ד    ( 5:              מספר כרכים00232:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רבנים                   , ראש הממשלה, קהילות, פנקס צבא, הפועל המזרחי:  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       כשרות; ל"צה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      72:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9414: מספר פריט 

')      ה    ( 5:              מספר כרכים00232:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                        הרב פישמן[השר , שלוחות, שבת:  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ורהפטיג זרח; מימון יהודה ליב הכהן; חילול שבת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                בר אילן מאיר;     בן גוריון דוד 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9426: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00233:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                             חינוך:  [שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 13:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  חינוך דתי; ישיבות בני עקיבא בישראל; נריה משה צבי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9427: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00233:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   119- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                             חינוך:  [שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 13:               סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        מוסדות לימוד]; מועצה אזורית[עזתה ; בר מצוה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9428: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00234:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                דיינים, ל"חו, כנסת:  [שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  ל"מפד; רפאל יצחק; נשואי תערובת; קראים; הכהן מנחם; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                         קרית שמונה; ישיבות בעולם החרדי;     אוניברסיטת בר אילן 

--------------------------------------------------------------------------------

      73:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9429: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00234:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                דיינים, ל"חו, כנסת:  [שם התיק 

                                  1971-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        מועצות דתיות; כפייה דתית; חילוניים- דתיים ; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

];                                                            דת[    סטאטוס קוו  

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9430: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00234:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                דיינים, ל"חו, כנסת:  [שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   120- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        יהודי אירן; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9431: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00234:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                דיינים, ל"חו, כנסת:  [שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                    ניתוחי מתים; יהודי ארצות הברית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9432: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00235:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ל                                                               "מפד:  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     המר זבולון; ורדיגר אברהם; נשואי תערובת; ל"מפד; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                            חינוך דתי; דת ומדינה; ב-הועידה הארצית ה-     אמונה  

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9433: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00236:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

תשמישי קדושה                                                        :  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      תשמישי קדושה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9434: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00237:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   121- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

כותל                                                                :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      הכותל המערבי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      74:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9435: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00237:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כותל                                                                :  שם התיק 

                                  1969-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      הכותל המערבי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9436: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00238:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                         ענייני דת:  [שם התיק 

                                  1975-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                      1975, 1947-1950,1972: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     חרדים; עמינוח נחמיה צבי; המזרחי; יהודי רומניה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                    אגודת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9437: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00239:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

בחירות הסתה                                                         :  שם התיק 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

התאריך             - בתיק קונטרס בשם על הנסים מאת איש נטורי קרתא :       הערות 

.                                                     ז"אדר תשי-  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   122- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        מיהו יהודי; פועלי אגודת ישראל; אגודת ישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9438: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00240:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מצות                                                                :  שם התיק 

                                  1962-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                    משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9439: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00241:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ענייני קבורה                                                        :  שם התיק 

                                  1972-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                     1972, 1966, 1962-1964: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         בתי עלמין; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      75:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9440: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00242:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

החיים הדתיים בישראל                                                 :  שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 19:               סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       בני ברק; מועצות דתיות; מימון יהודה ליב הכהן; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                            בתי כנסת; צפת; ספרי תורה; גיור;     ישיבת בית יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   123- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9442: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00243:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

,                   רים"אדמו, אגודת ישראל, יהודים, הקדשות, דת במדינה:  שם התיק 

בתי אוכל כשרים        , אפר קדושי אוסטריה, אליצור, אישות, אוניברסיטה 

ארצות המזרח התיכון                           , ארמנים, ארגון השוחטים 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 בתי עלמין; מעמד אישי; אגודת ישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9443: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00243:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

בית יתומים                       , בחירות לכנסת, באר שבע, בארות יצחק:  שם התיק 

,           בעיות האשה העובדת, בני עקיבא, בני ברק, בית המשפט, דיסקין 

גוש עציון          , בתי עלמין, בתי סוהר, בתי כנסת, בשר, נשים נכריות 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        גוש עציון; בתי כנסת; בחירות לכנסת; באר שבע; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9444: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00244:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

חזית דתית                              , חוקה, ד"חב, זכרון הרב ברלין:  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חזית דתית מאוחדת; נריה משה צבי; בר אילן מאיר; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      76:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9445: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00244:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

,                   טובינסקי, חסידים, חנוכה, חנוך, חיפה, חכים, חזנים:  שם התיק 

טיולים                                                    , ו בשבט"ט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   124- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 חינוך דתי; נוצרים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9447: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00245:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

נוצרים                           , נוער עובד, נוער חרדי, נוטרדם, נגב:  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            נוצרים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9448: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00245:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

,                  נתוח מתים, נעדרים, נטורי קרתא, נזקי מלחמה, נוצרים:  שם התיק 

נשיא                                                        , נציגים 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       נשואי תערובת; חרדים; נוצרים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9449: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00246:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                        הדת במדינה:  [שם התיק 

                                  1950-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                           1949-1950, 1947: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   125- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;         טירת הכרמל; מועצות דתיות; מוסלמים; דרוזים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      77:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9450: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00246:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                        הדת במדינה:  [שם התיק 

                                  1950-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                1949-1950, 1949-1950, 1947: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         ספרי תורה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9454: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00247:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                         ענייני דת:  [שם התיק 

                                  1959-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              מועצות דתיות; הרצוג יצחק אייזיק הלוי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;         מיהו יהודי; גורן שלמה; אונטרמן איסר יהודה; יק יוסף דב הלוי'    סולוביצ 

;                                                                      חילול שבת 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9455: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00248:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הווי דתי                                         , דת במדינה, תפוצות:  שם התיק 

                                  1964-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                           1963-1964, 1958-1960, 1948-1949: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    נסים יצחק; עדת בני ישראל; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;            ורהפטיג זרח; ב-הועידה הארצית ה- ל "מפד; דת ומדינה; ל"מפד;     כשרות 

;                                                         הרצוג יצחק אייזיק הלוי 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   126- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9456: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00248:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הווי דתי                                         , דת במדינה, תפוצות:  שם התיק 

                                  1982-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                           1982, 1965-1972: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          ניתוחי מתים; מיהו יהודי; חוק השבות; גיור; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;    קוק אברהם יצחק הכהן; ל"מפד; יק יוסף דב הלוי'סולוביצ;     אונטרמן איסר יהודה 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9457: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00249:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                            הרבנות:  [שם התיק 

                                  1961-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                הרבנות הראשית לישראל; אנוסי מיורקה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      78:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9458: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00250:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                         רבנות, ג בעומר"ל, יום העצמאות, יום הזכרון:  [שם התיק 

                                  1960-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חבר הרבנים בישראל; אנוסי מיורקה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                    דרוזים]; מושב[מירון ;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9461: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00251:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                     ענייני דת, רבנים, מחנות עולים:  [שם התיק 

                                  1959-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   127- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                      1958-1959, 1949-1950: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        אגודת ישראל; דרוזים; חילול שבת; כפייה דתית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;            מיסיון; ספרי תורה; כשרות; ורהפטיג זרח; קליטת עליה;     יהודי רומניה 

;                                         יהודי תימן;     הרצוג יצחק אייזיק הלוי 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9462: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00251:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                     ענייני דת, רבנים, מחנות עולים:  [שם התיק 

                                  1972-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                    1972, 1969-1970, 1966-1967, 1964, 1959: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         אונטרמן איסר יהודה; נסים יצחק; מיהו יהודי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;   מיסיון]; מושב[מירון ; ניתוחי מתים; ירושלים; מועצות דתיות;     ישיבת מרכז הרב 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9463: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00252:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                           היתרי עבודה בשבת, רבנים:  [שם התיק 

                                  1959-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; ניתוחי מתים; הרבנות הראשית לישראל; בסוק חיים מנחם; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                   נריה משה צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9464: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00252:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                           היתרי עבודה בשבת, רבנים:  [שם התיק 

                                  1960-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   128- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;       גורן שלמה; חוק הירושה; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

];                         מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "מפא;     הפועל המזרחי בישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      79:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9465: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00253:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מקומות קדושים                                                       :  שם התיק 

                                  1972-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                 14:               סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9468: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00254:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

קול ישראל                                                 - שידורים :  שם התיק 

                                  1969-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 19:               סימול מקורי 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ורהפטיג זרח; ישיבות בני עקיבא בישראל; תקשורת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;            רפורמים; בר מצוה; ניתוחי מתים; מיהו יהודי; חרדים;     מקומות קדושים 

;                                              גורן שלמה; ל"צה;     הכותל המערבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9469: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00254:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

קול ישראל                                                 - שידורים :  שם התיק 

                                  1972-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                 19:               סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  ד"תנועת חב; תקשורת; כשרות; בתי כנסת; ניתוחי מתים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                   מיהו יהודי; רפורמים; גורן שלמה; יהודי ברית המועצות;     גיור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   129- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9470: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00255:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                            המועצות הדתיות, הרבנות:  [שם התיק 

                                  1960-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                 43/36:            סימול מקורי 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               יהודי מרוקו; מועצות דתיות; בתי כנסת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;    היכל שלמה; יהודי ארגנטינה; ל"מפד; הרבנות הראשית לישראל;     ישיבת נתיב מאיר 

--------------------------------------------------------------------------------

      80:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9471: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00255:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                            המועצות הדתיות, הרבנות:  [שם התיק 

                                  1960-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                 43/36:            סימול מקורי 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   חילול שבת; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                   עדת בני ישראל; דרוזים;     טכורש כתריאל פישל 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9474: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00256:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

,                        גיוס נשים, בתי עלמין, בתי כנסת, אגודת ישראל:  שם התיק 

דת במדינה                                                     , גרים 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             חרדים; גיור; בתי כנסת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9475: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00256:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מוסד הרב                    , כשרות, ישיבות,חסידים, חינוך, חוקה, השר:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   130- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

משרד הדתות          , מקוואות, מירון, מחנות עולים, מועצות דתיות, קוק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    חינוך דתי; מימון יהודה ליב הכהן; מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                          כשרות 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9476: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00257:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הצופה                                                               :  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 37/36:            סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              המזרחי; בר אילן מאיר; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9477: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00257:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הצופה                                                               :  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 37/36:            סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בר אילן מאיר; טכורש כתריאל פישל; ל"צה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      81:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9478: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00257:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הצופה                                                               :  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 37/36:            סימול מקורי 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   131- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          כשרות; יהודי ארצות הברית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9479: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00258:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מיהו יהודי                                                          :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         בן גוריון דוד; מיהו יהודי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9480: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00259:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

רפורמים                                                             :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

,         הועידה הארצית השניה- בתיק חוברת בשם ישראל יהדות מתקדמת :       הערות 

.                                               1969 בינואר 10-11 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           יום העצמאות; חבר הרבנים בישראל; רפורמים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                    קונסרבטיבים;     מיהו יהודי 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9482: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00260:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ילודה                                                               :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                    משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9484: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   132- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00261:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

גיור                                                                :  שם התיק 

                                  1970-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                              גיור; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9485: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00262:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

פולמוס                                                              :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         היכל שלמה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9511: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00263:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

התנועה ליהדות של תורה                                               :  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             התנועה ליהדות של תורה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9512: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00264:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                              מקומות קדושים, רבנים:  [שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   133- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                             מקומות קדושים; דרוזים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9513: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00265:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                 יהודי ברית המועצות, ל"מפד, הרבנות:  [שם התיק 

                                  1969-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  יהודי ברית המועצות; חינוך דתי; מיהו יהודי; קראים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                           בני עקיבא בארץ ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      82:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9514: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00266:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                              המועצה הדתית, הרבנות:  [שם התיק 

                                  1961-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  בתי עלמין; קראים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9517: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00267:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

סגן השר                                                             :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             מועצות דתיות; מקומות קדושים; שומרונים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                     שחור בנימין; ניתוחי מתים;     אנוסי מיורקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9518: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00268:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

נייר חדרה                                                           :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   134- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 טולידאנו יעקב משה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9519: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00269:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                           שר הדתות- הרב טולידאנו :  [שם התיק 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 טולידאנו יעקב משה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9520: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00270:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                         דת ומדינה:  [שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            דת ומדינה; ורהפטיג זרח; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                בתי כנסת; גורן שלמה; מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

;                                                                נשואין  אזרחיים 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9521: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00271:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

פרשת יוסלה שומכר                                                    :  שם התיק 

                                  1962-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   135- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                       חרדים; מימון יהודה ליב הכהן; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      83:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9522: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00272:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                              עדת בני ישראל, רבנים:  [שם התיק 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       עדת בני ישראל; הרבנות הראשית לישראל; דרוזים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                            גיור; קונסרבטיבים;     מועצות דתיות 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9523: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00273:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                            הרבנות:  [שם התיק 

                                  1962-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    ספרי תורה; יהודי הונגריה; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                    לורינץ שלמה; ישיבת תקות יעקב;     היכל שלמה 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9524: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00274:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

חיים דתיים בישראל                                                   :  שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 19:               סימול מקורי 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      כפר חסידים- כפר הנוער הדתי ; ישיבת נתיב מאיר; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                        תל אביב; מועצות דתיות;     תשמישי קדושה 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9525: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00275:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   136- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

חיינו הדתיים                                                        :  שם התיק 

                                  1972-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                           1971-1972, 1950: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            מנחם מנדל שניאורסון' ר' - הרבי מלובביץ; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;    מיסיון; ניתוחי מתים; בתי כנסת; הרבנות הראשית לישראל;     אונטרמן איסר יהודה 

;                                                                   נריה משה צבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9526: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00276:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                               מירון- קברי צדיקים :  [שם התיק 

                                  1966-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                           1965-1966, 1963: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                      מושב[מירון ; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9527: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00277:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                       הכותל, שבת, רבנים, בתי כנסת:  [שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      חילול שבת; הכותל המערבי; קוק אברהם יצחק הכהן; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;            יהודי ברית המועצות; הכהן מנחם; דת ומדינה; בית הדין הרבני;     חרדים 

--------------------------------------------------------------------------------

      84:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9528: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00278:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                              הכותל, חילול שבת, מועצה דתית, הרבנות:  [שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   137- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   דת ומדינה; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;    מיסיון]; דת[סטאטוס קוו ; יהודי אירן; ל"צה; חילול שבת;     פועלי אגודת ישראל 

;               גיור; נשואין  אזרחיים; קליטת עליה; יהודי גרוזיה;     ניתוחי מתים 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9530: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00279:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                              מעטפות ריקות לקטעי עתונות לפי נושאים:  [שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                    משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9531: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00280:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מיהו יהודי                                                          :  שם התיק 

                                  1958-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                           1951-1958, 1949: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 מיהו יהודי; חרדים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9532: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00281:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                              שיפוט בתי דין רבניים:  [שם התיק 

                                  1954-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        חוק נישואין וגירושין; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9533: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   138- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

    (  /)      1:              מספר כרכים00282:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                               החיים הדתיים בישראל:  [שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   בתי עלמין; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;        גורן שלמה; ל"צה; כפייה דתית; מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

;  בתי כנסת; בית הדין הרבני; חילול שבת; בני ברק; מקומות קדושים;     הכותל המערבי 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9534: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00283:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                       רבנות, גיור:  [שם התיק 

                                  1970-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       ורהפטיג זרח; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;       המרכז הארצי למען טהרת המשפחה; מנחם מנדל שניאורסון' ר' -     הרבי מלובביץ 

;                           מיהו יהודי; חרדים; גיור; תשמישי קדושה;     קרית ארבע 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9535: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00284:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הווי דתי                                         , דת במדינה, תפוצות:  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             בר מצוה; דת ומדינה; יהודי ארצות הברית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                     נחלים-     ישיבת נחל יצחק  

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9537: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00285:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הר הזיתים                                           , קבר רחל, מירון:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   139- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      85:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9538: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00286:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                          שאלות דת ומדינה, ל"גיוס בחורי ישיבות לצה:  [שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   דת ומדינה; ל"צה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9539: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00287:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

,                        כפייה דתית, מיהו יהודי, גיור, פולמוס, ילודה:  שם התיק 

רפורמים                                                              

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                     גיור; אגודת ישראל; מיהו יהודי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9540: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00288:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

קבורה                                                 , מועצות דתיות:  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   140- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                      מועצות דתיות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9541: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00289:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ספרות                                              , חינוך, בתי כנסת:  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               בתי כנסת; חינוך דתי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9542: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00290:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מיעוטים                                                             :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             נוצרים; יהודי אתיופיה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9543: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00291:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

אילן                                                           - בר :  שם התיק 

                                  1972-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 9:                סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                אוניברסיטת בר אילן; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9544: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00292:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   141- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                          האח והאחות לנגר, [גירושין, נישואין, כשרות:  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 10:               סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           נשואין  אזרחיים; חרדים; גורן שלמה; גיור; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                                    יוסף עובדיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9545: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00293:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ירושלים                                , הר ציון, חברון, העיר העתיקה:  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 10:               סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      דת ומדינה; ספרי תורה; מקומות קדושים; ירושלים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9547: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00294:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מצדה                                     , ל"מפד, תשמישי קדושה, כללי:  שם התיק 

                                  1972-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                           1972, 1969-1970: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  מיסיון; ספרי תורה; חרדים; ורהפטיג זרח; בורג יוסף; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9548: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00294:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מצדה                                     , ל"מפד, תשמישי קדושה, כללי:  שם התיק 

                                  1973-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   142- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       קונסרבטיבים; ל"מפד; חרדים; חילוניים- דתיים ; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                            תשמישי קדושה;     יהודי ארצות הברית 

--------------------------------------------------------------------------------

      86:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9549: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00295:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מקומות קדושים                                                       :  שם התיק 

                                  1973-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                      1972-1973, 1949-1950: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        צפת; מקומות קדושים; פקיעין; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9551: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00296:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

כותל                                                                :  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 12:               סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                      הכותל המערבי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9552: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00297:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

שבת                                                                 :  שם התיק 

                                  1965-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                 16:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                           1963-1965, 1958: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   143- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                  חילול שבת; חוק שעות עבודה ומנוחה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9553: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00298:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

נצרות                                                               :  שם התיק 

                                  1965-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 17:               סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            נוצרים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9554: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00299:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ישיבות                                                        , עליה:  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         קליטת עליה; ישיבות בני עקיבא בישראל; ל"נח; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                      ישיבת תורה ומלאכה;     יהודי ברית המועצות 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9555: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00300:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                    רבנים, בתי דין:  [שם התיק 

                                  1971-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            מנחם מנדל שניאורסון' ר' - הרבי מלובביץ; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;             חילול שבת; חרדים; ורהפטיג זרח; חילוניים- דתיים ;     יהודי אתיופיה 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9556: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00301:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   144- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                            כשרות, נישואין אזרחיים:  [שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         יהודי גרוזיה; קליטת עליה; נשואין  אזרחיים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;       מרכזי תקותנו- קרן ילדנו ; מעמד אישי; הרבנות הראשית לישראל;     גורן שלמה 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9557: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00302:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                               גיור, רבנים, בתי כנסת, מועצות דתיות:  [שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       כשרות; הרבנות הראשית לישראל; בתי כנסת; גיור; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                 הכהן מנחם; קונסרבטיבים; נשואין  אזרחיים; מיסיון;     דת ומדינה 

--------------------------------------------------------------------------------

      87:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9559: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00303:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                   הרפורמים והכותל:  [שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             רפורמים; הכותל המערבי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9560: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00304:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                ל"מפד, הגות, חינוך:  [שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   145- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                  חינוך דתי; ל"מפד; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9561: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00305:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מקוואות                                                        , שבת:  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         חילול שבת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9562: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00306:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הגות                                                          , חגים:  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           יק יוסף דב הלוי'סולוביצ; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9563: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00307:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ימין משה                                                            :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                    משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9564: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00308:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   146- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

אישים                                                        , רבנות:  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      יוסף עובדיה; גורן שלמה; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                    קוק צבי יהודה הכהן; הכהן מנחם;     שזר זלמן 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9565: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00309:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

ניתוחי מתים                                                 , מיסיון:  שם התיק 

                                  1973-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 9:                סימול מקורי 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               מיסיון; ניתוחי מתים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9566: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00310:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הר הבית                                                             :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 10:               סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            פקיעין; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9567: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00311:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מצדה                              , ל"מפד, תשמישי קדושה, העיר העתיקה:  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                 11:               סימול מקורי 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   147- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                             ל"מפד; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9568: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00312:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

הר הזיתים                                                           :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     התנועה ליהדות של תורה; רפורמים; מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9569: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00313:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

פרדס חנה                                                            :  שם התיק 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         בתי עלמין; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9570: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00314:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

יקנעם                                                               :  שם התיק 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                              גיור; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      88:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9571: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00315:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   148- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

גיוס בני ישיבה                                                      :  שם התיק 

                                  1958-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

  בתיק חוברת בשם טהרת המשפחה והיקף         1957-1958, 1948: תאריך:       הערות 

.                            ל"שנת תש, אונטרמן. י. הרב א- השפעתה  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   ורהפטיג זרח; ל"צה; המרכז הארצי למען טהרת המשפחה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                          אונטרמן איסר יהודה;     הרבנות הצבאית 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9572: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00316:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                   גירושין, עגונות:  [שם התיק 

                                  1964-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                    משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9573: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00317:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

בני ישראל                                                           :  שם התיק 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                 6:                סימול מקורי 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     עדת בני ישראל; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9575: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00318:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

,                       מגביות, מארוניטים, מאזניים, לפיד הגבורה, לוח:  שם התיק 

מזונות                       , מזוזות, מועצות דתיות, מועדים, מוסלמים 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   149- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             מועצות דתיות; מוסלמים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9577: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00318:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

,                   מסגדים, מנגנון הממשלה, מכירת חמץ, מטה לוי, מזרחי:  שם התיק 

מקומות              , מקוואות, מצות, מפלגת הפועלים, מערת אליהו, מסים 

משרדי הממשלה                           , משלחת רבנים מגרמניה, קדושים 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             מקומות קדושים; המזרחי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9578: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00319:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                          דת, כנסת:  [שם התיק 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         קרונה משה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      89:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9580: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00320:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

חילופי                     , פינוי סיני" קדש"מבצע - מאורעות התקופה :  [שם התיק 

]                                          אישים, ד"בטאון חב, שבויים 

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

,       מסד. ז ב"תשט, ב"חוברת י, ד"בטאון חב. א- בתיק שני בטאונים :       הערות 

.                         ז"תשי', גליון ה, בטאון הנוער הדתי העובד 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         בן גוריון דוד; ד"תנועת חב; משרד הדתות;     קטעי עתונות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   150- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9581: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00321:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                    מאורעות התקופה:  [שם התיק 

                                  1945-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

.                       1945, ה"תש, 7גליון , בתיק חוברת בשם הגלגל:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;   חינוך דתי]; תנועת נוער[נוער המזרחי ; שרות לאומי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9582: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00322:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                             אישים:  [שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            דרוזים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9583: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00323:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                  בריטניה[אוסטרליה :  שם התיק 

                                  1956-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             קליטת עליה]; גרמניה[בני עקיבא בהעפלה ; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9584: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00324:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

דרום אפריקה                                                         :  שם התיק 

                                  1947-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   151- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      יהודי ארצות הברית; בן גוריון דוד; יהודי צרפת; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9585: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00325:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                              חגים, מדיניות הממשלה:  [שם התיק 

                                  1952-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      חינוך דתי; יהודי ארצות הברית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9586: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00326:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                  משא ומתן ירושלים:  [שם התיק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  קראים; חינוך דתי; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9587: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00327:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                               ספרות, רבנים, אישים:  [שם התיק 

                                  1954-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           הרבנות הראשית לישראל; יהודי ארצות הברית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9588: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00328:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   152- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

אמריקה                                                              :  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       המזרחי; קרונה משה; יהודי ארצות הברית; ערבים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                               חזית דתית מאוחדת 

--------------------------------------------------------------------------------

      90:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9589: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00329:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                               ישראל מדברת, אמריקה:  [שם התיק 

                                  1955-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                           1955, 1950-1951: תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                    משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9591: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00330:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

אנגליה                                                              :  שם התיק 

                                  1943-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             שפירא משה חיים; תל אביב; מועצות דתיות; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9592: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00331:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

אנגליה                                                              :  שם התיק 

                                  1946-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1976: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   153- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                     טכורש כתריאל פישל; קליטת עליה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9593: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00332:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                                בטחון, ממשלה, כנסת:  [שם התיק 

                                  1953-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           פולין; תנועת תורה ועבודה; מקומות קדושים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9594: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00333:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                    רבנים, דיינים, שבת, מיהו יהודי:  [שם התיק 

                                  1959-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           צפת; חילול שבת; מיהו יהודי; ניתוחי מתים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;      חינוך דתי; גורן שלמה; שאקי אבנר חי; החטיבה הערבית- ל "מפד;     יהודי תימן 

;                                                                          חרדים 

--------------------------------------------------------------------------------

      91:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9595: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00334:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

]                                        כנסת, תרבות, ספרות, אנגליה:  [שם התיק 

                                  1959-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 יהודי ארצות הברית; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9596: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00335:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מסמכים כספיים של הרבנות הראשית                               - נספח :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   154- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1953-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                             כספים; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9597: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00336:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

)                                        מכתבים(חיינו הדתיים - נספח :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                    משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      92:            מספר מיכל024:                   מספר יחידה9598: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00337:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

פלקטים                                                       - נספח :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        קליטת עליה; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכל024:                  מספר יחידה16073: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

]                                            משרד הדתות[קטעי עתונות : שם יחידה 

מערת המכפלה                                               - קבר רחל :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מקומות קדושים; מערת המכפלה; חברון; בתי עלמין; משרד הדתות;     קטעי עתונות 

;                                                         ורהפטיג זרח; ל"    מפד 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   155- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

                                              519: כ פריטים"סה 

                                             13.3: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                              519:   כ מלאי"סה 




