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

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

                                                 

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

* 

;                                                                  AP01/   מי    

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

      1:             מספר מיכלPA/10:                 מספר יחידה4468: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                              "המפד- זילברפרב שלום : שם יחידה 

]                                         פרוטוקולים, ישיבות[הקאמרי :  שם התיק 

                                  1984-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           תאטרון הקאמרי]; מאזן[דין וחשבון כספי ; פרוטוקולים;     זילברפרב שלום 

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

      1:             מספר מיכלPA/10:                 מספר יחידה4474: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                              "המפד- זילברפרב שלום : שם יחידה 

פיצויים מגרמניה לניצולי השואה ממזרח                        [פיצויים :  שם התיק 

]                                                             גרמניה 

                                  1981-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                        1962,1980-1981:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           קטעי עתונות; יהודי רומניה; גרמניה;     זילברפרב שלום 

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

      1:             מספר מיכלPA/10:                 מספר יחידה4478: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                              "המפד- זילברפרב שלום : שם יחידה 

קואופורטיבים חדשים                                                  :  שם התיק 

                                  1980-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            זילברפרב שלום; קטעי עתונות;     צפת 

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

      1:             מספר מיכלPA/10:                 מספר יחידה4490: מספר פריט 

')      א    ( 9:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                              "המפד- זילברפרב שלום : שם יחידה 

]                                                        חברת עמידר:  [שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1980-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                   1968,1975,1978,1980:תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    משרד השיכון]; מאזן[דין וחשבון כספי ; החברה הלאומית לשיכון עולים-     עמידר  

;                                                       חוקים;     זילברפרב שלום 

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

      1:             מספר מיכלPA/10:                 מספר יחידה4493: מספר פריט 

')      ב    ( 9:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                              "המפד- זילברפרב שלום : שם יחידה 

]                                                        חברת עמידר:  [שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];  מאזן[דין וחשבון כספי ; החברה הלאומית לשיכון עולים- עמידר ;     זילברפרב שלום 

;                                                                     פרוטוקולים 

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

      1:             מספר מיכלPA/10:                 מספר יחידה4496: מספר פריט 

')      ג    ( 9:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                              "המפד- זילברפרב שלום : שם יחידה 

]                                                        חברת עמידר:  [שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];  מאזן[דין וחשבון כספי ; החברה הלאומית לשיכון עולים- עמידר ;     זילברפרב שלום 

;                                                          פרוטוקולים;     תקציב 

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

      2:             מספר מיכלPA/10:                 מספר יחידה4499: מספר פריט 

')      ד    ( 9:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                              "המפד- זילברפרב שלום : שם יחידה 

]                                                        חברת עמידר:  [שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;             החברה הלאומית לשיכון עולים- עמידר ; משרד השיכון;     זילברפרב שלום 

;                                 קטעי עתונות; תקציב]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      2:             מספר מיכלPA/10:                 מספר יחידה4506: מספר פריט 

')      ה    ( 9:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                              "המפד- זילברפרב שלום : שם יחידה 

]                                                        חברת עמידר:  [שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];  מאזן[דין וחשבון כספי ; החברה הלאומית לשיכון עולים- עמידר ;     זילברפרב שלום 

;                                             תקציב; פרוטוקולים;     קטעי עתונות 

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

      2:             מספר מיכלPA/10:                 מספר יחידה4510: מספר פריט 

')      ו    ( 9:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                              "המפד- זילברפרב שלום : שם יחידה 

]                                                        חברת עמידר:  [שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; חות"דו; תקציב; פרוטוקולים; קטעי עתונות; החברה הלאומית לשיכון עולים-     עמידר  

;                                      זילברפרב שלום]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      2:             מספר מיכלPA/10:                 מספר יחידה4513: מספר פריט 

')      ז    ( 9:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                              "המפד- זילברפרב שלום : שם יחידה 

]                                                        חברת עמידר:  [שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];     מאזן[דין וחשבון כספי ; פרוטוקולים; החברה הלאומית לשיכון עולים-     עמידר  

;                                                 זילברפרב שלום;     קטעי עתונות 

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

      3:             מספר מיכלPA/10:                 מספר יחידה4518: מספר פריט 

')      ח    ( 9:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ל                                              "המפד- זילברפרב שלום : שם יחידה 

]                                                        חברת עמידר:  [שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      קטעי עתונות; תקציב; החברה הלאומית לשיכון עולים- עמידר ;     זילברפרב שלום 

];                                 מאזן[דין וחשבון כספי ; פרוטוקולים; חות"    דו 

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

      3:             מספר מיכלPA/10:                 מספר יחידה4532: מספר פריט 

')      ט    ( 9:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                              "המפד- זילברפרב שלום : שם יחידה 

]                                                        חברת עמידר:  [שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       פרוטוקולים; תקציב; החברה הלאומית לשיכון עולים- עמידר ;     זילברפרב שלום 

;                                        קטעי עתונות]; מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      3:             מספר מיכלPA/10:                מספר יחידה14517: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                              "המפד- זילברפרב שלום : שם יחידה 

]                   א"ז ת"הפוהמ- י מר זילברפרב "יוצא ע/התכתבות נכנס:  [שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;     זילברפרב שלום 

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

      3:             מספר מיכלPA/10:                מספר יחידה14518: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ל                                              "המפד- זילברפרב שלום : שם יחידה 

]                     א"ז ת"י מר זילברפרב הפוהמ"יוצא ע/התכתבות נכנס:  [שם התיק 

                                  1983-           עד1980-         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  

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

                                                 

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

;                                         הפועל המזרחי בישראל;     זילברפרב שלום 

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

                                               14: כ פריטים"סה 

 .                                              8: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                               14:   כ מלאי"סה 




