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

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

                                                 

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

* 

;                                                                  AP31/   מי    

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10196: מספר פריט 

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

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

תנועת תורה                       - הפועל המזרחי , יוצא/התכתבות נכנס:  [שם התיק 

]                                                     ועבודה בפולניה 

                                  1965-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

.                                       ה"תשכ- ה "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              תעודות אישיות; פולין- תורה ועבודה ;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10197: מספר פריט 

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

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

יצחק                    - התכתבות המזרחי ותנועת תורה ועבודה בפולין :  [שם התיק 

]                                    ה בישראל'ארגון יוצאי לומז, ורדי 

                                  1973-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

.                 חלק מהמסמכים בתיק הם לא מקור ראשוני אלא מצולמים:       הערות 

.                                       א"תשל- ו "תרצ: תאריך התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       יהודי ברית המועצות; קרן קיימת לישראל; פולין- תורה ועבודה ;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10199: מספר פריט 

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

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                          א"עירית ת- יצחק ורדי , יוצא/התכתבות נכנס:  [שם התיק 

                                  1978-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

ח                                        "תשל- ה "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       תעודות אישיות; יהודי תימן;     ורדי יצחק 

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



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

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

                                                 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10201: מספר פריט 

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

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                  יוצא/התכתבות נכנס- י "מפעל התורה למען הישיבות בא:  [שם התיק 

                                  1943-           עד1940-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

.                                          ג"תש- ש "ת: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                ברלין מאיר]; למען הישיבות בארץ ישראל[מפעל התורה ;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10202: מספר פריט 

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

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                           ורדי יצחק- תורה ועבודה פולין - התכתבות :  [שם התיק 

                                  1938-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

.            ח"תרצ- ו "תרצ: תאריך התיק. מרבית ההתכתבות היא באידיש:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             פולין- תורה ועבודה ;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10203: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                           ועידה גלילית- תנועת תורה ועבודה בוילנא :  [שם התיק 

                                  1934-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1964: פתוח לעיון בשנת 

.                    חלק מהמסמכים בתיק מצולמים. ד"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             פולין- תורה ועבודה ;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10204: מספר פריט 

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

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                    בני משפחתו- התכתבות יצחק ורדי :  [שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

.                                       ז"תרצ- ו "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   תעודות אישיות;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10205: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מוסדות הפועל                        - יצחק ורדי , יוצא/התכתבות נכנס:  [שם התיק 

]                                                             המזרחי 

                                  1960-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

.                                        כ"תש- ד "תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   קורץ משה אריה;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10208: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                         בני משפחתו- יצחק ורדי , יוצא/התכתבות נכנס:  [שם התיק 

                                  1952-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1982: פתוח לעיון בשנת 

ב                                         "תשי- ז "תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   תעודות אישיות;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10209: מספר פריט 

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

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                      עירית תל אביב- יצחק ורדי , יוצא/התכתבות נכנס:  [שם התיק 

                                  1982-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

 -            1982, 1980, 1978, 1974, 1966, 1951-1962: תאריך התיק:       הערות 

ב                    "תשמ, מ"תש, ח"תשל, ד"תשל, ו"תשכ, ב"תשכ-א"תשי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                                         תל אביב;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10210: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

,                        תורה ועבודה- יצחק ורדי , יוצא/התכתבות נכנס:  [שם התיק 

]                              החלוץ המזרחי, כנסת השומר הדתי, המזרחי 

                                  1948-           עד1934-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

,     ה"תש, ז"תרצ-ד"תרצ - 1948, 1946, 1945, 1934-1937: תאריך התיק:       הערות 

.                          חלק מהמסמכים בתיק מצולמים- ח "תש, ו"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  תעודות אישיות; השומר הדתי; פולין- תורה ועבודה ;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10211: מספר פריט 

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

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

,                       הפועל המזרחי- יצחק ורדי , יוצא/התכתבות נכנס:  [שם התיק 

]                                          מכתבים אישיים, מפעל התורה 

                                  1947-           עד1937-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

הוראות רשום הפעולות הכספיות       . ז בתיק א"תש-ז"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

"      נופה של משפחה בגובורובה"חבור בשם .יפו ב-א"במוסדות החנוך בת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            תל אביב; חינוך]; למען הישיבות בארץ ישראל[מפעל התורה ;     ורדי יצחק 

;                                            תעודות אישיות; עתון יומי-     הצפה  

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10212: מספר פריט 

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

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                ל"צה- יוצא ורדי יצחק /התכתבות נכנס:  [שם התיק 

                                  1976-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                 1960,1976, 1949-1951: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                            ל"צה;     ורדי יצחק 



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

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

                                                 

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

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10213: מספר פריט 

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

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                   חברת תורה ותרבות- ורדי יצחק , יוצא/התכתבות נכנס:  [שם התיק 

                                  1948-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

.                                ח"תש-ז"תש, ה"תש-ד"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   תעודות אישיות;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10215: מספר פריט 

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

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                     ורדי יצחק- יוצא /התכתבות נכנס:  [שם התיק 

                                  1986-           עד1933-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

,        1933,1937,1939,1940,1941,1943,1944,1947,1948: תאריך התיק:       הערות 

.            ו"תשמ,ח"תש,ז"תש,ד"תש,ג"תש,א"תש,ך"תש,ז"תרצ,ג"תרצ,1986 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   תעודות אישיות;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10216: מספר פריט 

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

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                      ורדי יצחק, יוצא/התכתבות נכנס:  [שם התיק 

                                  1950-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

          1936,1940-1941,1944,1946,1947,1948,1949,1950:תאריך התיק:       הערות 

י                         "תש,ט"תש,ח"תש,ז"תש,ו"תש,ד"תש-א"תש,ו"תרצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   תעודות אישיות;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10217: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

]                                            סיעת למפנה- ורדי יצחק :  [שם התיק 

                                  1978-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

,         ז"תש, ט"תרצ - 1938,1939,1946,1949,1969,1978: תאריך התיק:       הערות 

ט                                               "תשל, ט"תשכ, ט"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     תעודות אישיות]; סיעה[למפנה ;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10218: מספר פריט 

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

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                               אישי- ורדי יצחק , יוצא/התכתבות נכנס:  [שם התיק 

                                  1954-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

ד              "תשי, ד"תש, א"תש - 1941,1944,1950,1954: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   תעודות אישיות;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10219: מספר פריט 

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

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                       ורדי יצחק, יוצא/מכתבים נכנס:  [שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

.                                                א"תש: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   תעודות אישיות;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10220: מספר פריט 

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

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                               קטעי עתונות מצולמים:  [שם התיק 

                                  1936-           עד1931-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

.               קטעי העתונות הם באידיש. ו"תרצ- א "תרצ: תאריך התיק:       הערות 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     קטעי עתונות;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10221: מספר פריט 

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

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                            הספדים- תולדות המשפחה :  [שם התיק 

                                  1994-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

ד      "תשנ, ב"תשנ, ט"תשכ,ו"תרצ - 1936,1969,1992,1994: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   תעודות אישיות;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10222: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                             למפנה, הצפה- התכתבות :  [שם התיק 

                                  1973-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

,          ו"תש,ח"תרצ - 1938,1946,1966,1969,1972,1973: תאריך התיק:       הערות 

ג                                                "תשל,ט"תשכ,ו"תשכ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                  סיעה[למפנה ; עתון יומי- הצפה ;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10223: מספר פריט 

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

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                 פולין- תורה ועבודה - קטעי עתונות :  [שם התיק 

                                  1937-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1967: פתוח לעיון בשנת 

.                מרבית החומר בתיק מצולם- ז "תרצ-ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                פולין- תורה ועבודה ; קטעי עתונות;     ורדי יצחק 



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

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

                                                 

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

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10224: מספר פריט 

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

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                      חלקם מצולמים- מסמכים אישיים :  [שם התיק 

                                  1936-           עד1936-         תאריך התיק מ 

                                                         1966: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ו"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   תעודות אישיות;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10225: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                     מסמכים אישיים- רוזנבלום יצחק :  [שם התיק 

                                  1938-           עד1938-         תאריך התיק מ 

                                                         1968: פתוח לעיון בשנת 

.                                               ח"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   תעודות אישיות;     ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10227: מספר פריט 

    (  /)      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                           ביולטין חדשי- במפעלינו :  [שם התיק 

                                  1945-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         1975: פתוח לעיון בשנת 

,        י"למען הפועל הדתי בא- במפעלינו - בתיק . ה"תש: תאריך התיק:       הערות 

.                                     ה"תש, תמוז, שבט' ח' גליון ז 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                      ורדי יצחק 

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

      1:             מספר מיכלPA/13:                מספר יחידה10228: מספר פריט 

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

ורדי יצחק                                         - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הפועל                        , תורה ועבודה בפולין, יוצא.מכתבים נכנס:  [שם התיק 

]                                                        י"המזרחי בא 



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

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

                                                 

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

                                  1955-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

מחברת המתעדת את הסמנריון על        -בתיק. ו"תשט-ה"תרצ: תאריך התיק:       הערות 

.                                                      השומר הדתי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            פולין- תורה ועבודה ; קטעי עתונות; פולין- השומר הדתי ;     ורדי יצחק 

;                 נייפלד אלימלך; פישמן יהודה ליב הכהן; יומנים;     תעודות אישיות 

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

                                               27: כ פריטים"סה 

.                                              16: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                               27:   כ מלאי"סה 




