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

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

                                                 

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

* 

;                                                                  AP61/   מי    

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

      1:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2406: מספר פריט 

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

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                                פסק דין[האח והאחות :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       אגודת ישראל; גורן שלמה; בית הדין הרבני; נשואין  אזרחיים;     ורהפטיג זרח 

;                                                                    קטעי עתונות 

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

      1:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2407: מספר פריט 

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

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

האח והאחות                                                          :  שם התיק 

                                  1971-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                בית הדין הרבני;     ורהפטיג זרח 

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

      1:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2408: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

אגודת ישראל                                                         :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         מועצת גדולי התורה; פרוש משה; קטעי עתונות; אגודת ישראל;     ורהפטיג זרח 

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

      1:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2409: מספר פריט 

')      א    ( 5:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ם ויחסה לישראל                                                  "האו:  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1953-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

ראה תקציר                                                       :        הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                          ם"או;     ורהפטיג זרח 

" קרן קרנגי לשלום הבינלאומי"י האוניברסיטה העברית באמצעות "עבודת מחקר שנעשתה ע 

.        ח"ר זרח ורהפטיג נתבקש לחוות דעה לגבי הדו"ד. ם"על עמדת ישראל לגבי האו 

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

      1:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2410: מספר פריט 

')      ב    ( 5:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ם ויחסה לישראל                                                  "האו:  שם התיק 

                                  1967-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                            אומות מאוחדות[מועצת הבטחון ; ם"או;     ורהפטיג זרח 

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

      2:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2411: מספר פריט 

')      ג    ( 5:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ם ויחסה לישראל                                                  "האו:  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

.                                            התיק מכיל חומר חסוי:        הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        ארץ ישראל; ערבים; ם"או;     ורהפטיג זרח 

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

      2:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2412: מספר פריט 

')      ד    ( 5:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ם ויחסה לישראל                                                  "האו:  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

.            חות באנגלית למושב השני של העצרת הכללית"התיק כולל דו:        הערות 

                                                                                   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 

                                                 

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

;                 ארצות הברית]; אומות מאוחדות[עצרת כללית ; ם"או;     ורהפטיג זרח 

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

      2:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2413: מספר פריט 

')      ה    ( 5:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ם ויחסה לישראל                                                  "האו:  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      הקונגרס היהודי העולמי; ערבים; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     ורהפטיג זרח 

;                                                     משרד החוץ;     ארצות הברית 

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

      2:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2414: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק אימוץ ילדים                                                     :  שם התיק 

                                  1981-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             ילדי תימן; משרד הסעד; אימוץ ילדים;     ורהפטיג זרח 

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

      3:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2415: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                               בברית המועצות וארצות ערב(אסירי ציון :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

.                            התיק כולל תפלה למען יהודי רוסיה וערב:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           ארצות ערב; ברית המועצות; אסירי ציון;     ורהפטיג זרח 

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

      3:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2416: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                    ברית שלום(אחוד :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                ארץ ישראל[חלוקה ; ערבים; ם"או;     ורהפטיג זרח 

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

      3:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2417: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                       כולל פתקאות ומכתבים(אבא אבן :  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       אבן אבא; ארצות הברית; קטעי עתונות; ם"או;     ורהפטיג זרח 

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

      3:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2418: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

האסיפה המכוננת                                                      :  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          בחירות לכנסת; האספה המכוננת]; מדינת ישראל[חוקת מעבר ;     ורהפטיג זרח 

;                                                       הכנסת;     בן גוריון דוד 

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

      3:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2419: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מועצה אזורית שפיר                                       - אבן שמואל :  שם התיק 

                                  1979-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                       ישוב קהילתי[אבן שמואל ;     ורהפטיג זרח 



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

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

                                                 

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

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

      3:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2420: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מוסדות אריאל                                                        :  שם התיק 

                                  1988-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                מפעלי תורה יהדות וחברה[אריאל ;     ורהפטיג זרח 

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

      3:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2421: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

האוניברסיטה העברית                                                  :  שם התיק 

                                  1975-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          האוניברסיטה העברית בירושלים; ירושלים;     ורהפטיג זרח 

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

      3:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2422: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

האגודה הישראלית לבעיות הפרלמנטריזם                                  :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    חוק חסינות חברי כנסת; בית המשפט העליון; סבידור מנחם; הכנסת;     ורהפטיג זרח 

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

      3:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2423: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

אלימות בהסטוריה היהודית                                             :  שם התיק 

                                  1996-           עד1996-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: 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  

;                                   גולדשטיין ברוך; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      3:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2424: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                                  התכתבות[אונא משה :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                      אונא משה;     ורהפטיג זרח 

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

      4:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2425: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                         מאמרי בהצפה, שיטות הבחירות לפרלמנט[בחירות :  שם התיק 

                                  1981-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

ר זרח ורהפטיג שנתפרסם בהצופה בתאריך         "בתיק נמצא מאמרו של ד:       הערות 

"                             חוקה זמנית לישראל"ט בשם "ז שבט תש"כ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         חוק הבחירות לכנסת; האספה המכוננת; הכנסת; בחירות לכנסת;     ורהפטיג זרח 

;                               אגודת ישראל; הכנסת השניה; מצעים;     קטעי עתונות 

;                      משאל עם; הכנסת השלישית]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "    מפא 

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

      4:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2426: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                              ילדי תימן, מלחמת ההתשה[בעיות מדיניות :  שם התיק 

                                  1978-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     הסדר קבע; ארצות ערב]; קהילה נוצרית[מארונים ; לבנון; סוריה;     ורהפטיג זרח 

;                          יהודי אתיופיה; קטעי עתונות; המר זבולון;     ילדי תימן 



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

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

                                                 

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

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

      4:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2427: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                קטעי עתונות, התכתבות[בן גוריון דוד :  שם התיק 

                                  1976-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

,      ר זרח ורהפטיג בנושא בן גוריון ותקופתו"התיק מכיל ראיון עם ד:       הערות 

.                                     גוריון-מטעם המכון למורשת בן 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         קטעי עתונות; פרס שמעון; בן גוריון דוד;     ורהפטיג זרח 

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

      4:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2428: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                    כולל מכון גבוה לתורה(אילן - בר :  שם התיק 

                                  1994-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

.                          התיק כולל מעטפה עם חומר חסוי.ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       ארגון ידידי האוניברסיטה; פרוטוקולים; אוניברסיטת בר אילן;     ורהפטיג זרח 

תקנון פרסי   , הסכם עבודה, תקנון האוניברסיטה,בתיק נמצא מדריך לחבר הסגל האקדמי 

ודברי       , הזמנות בהקשר לארועים באוניברסיטה, הצעת תקציב לאוניברסיטה, ישראל 

.                                                                        תורה 

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

      4:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2429: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

כולל ערעורים                        (חוק בתי דין דתיים וחוק הדיינים :  שם התיק 

)                                ש עליון על פסיקות בבית דין דתי"בבימ 

                                  1989-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            קטעי עתונות; חוק שיפוט בתי דין רבניים; חוק הדיינים;     ורהפטיג זרח 

;                               משרד הדתות; בית המשפט המחוזי;     בית הדין הרבני 

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



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

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

                                                 

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

      4:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2430: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק בתי דין דתיים וחוק הדיינים                                      :  שם התיק 

                                  1987-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

.                                                      ראה תקציר:        הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         חוק שיפוט בתי דין רבניים; חוק הדיינים; בית הדין הרבני;     ורהפטיג זרח 

;    משרד המשפטים; משרד הדתות; מעמד אישי; בית המשפט המחוזי;     בית המשפט העליון 

;                     דת ומדינה; אונטרמן איסר יהודה; דיני ממון;     מועצות דתיות 

התיק כולל מחברת עם חומר בכתב יד בנושא חוקה דת ומדינה ומאמר מאת איתמר          

ז בשם מדינת חוק או מדינת      "ז אלול תשמ"ורהפטיג שהופיע בעתון הצופה בתאריך י 

,       ג"כד תשרי תשי-נמצא גם פרוטוקול של כנוס הדיינים בישראל מתאריך כג, הלכה 

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

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2431: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                             יוסקה שפירא- התכתבות [בני עקיבא ועזרא :  שם התיק 

                                  1974-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        שפירא יוסף; מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     ורהפטיג זרח 

;                                        ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל-     עזרא  

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

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2432: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

בחירות לאספה המכוננת                                                :  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          משרד הפנים; בחירות לאספה המכוננת; תנועת החרות; מצעים;     ורהפטיג זרח 

;                                                 בן גוריון דוד;     אגודת ישראל 

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

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2433: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ביטול עונש מוות                                                     :  שם התיק 

                                  1989-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

קטעי עתונות והתיחסות לנושא עונש          , התיק כולל מספר פרסומים:       הערות 

.                                             המוות מבחינה הלכתית 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     עונש מוות;     ורהפטיג זרח 

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

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2434: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קיצבאות ילדים של                       (קיצבאות ילדים - ביטוח לאומי :  שם התיק 

)                                                          יוצאי צבא 

                                  1974-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

.                                             התיק מכיל חומר חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           קיצבת יוצאי צבא; קיצבאות  ילדים; המוסד לביטוח לאומי;     ורהפטיג זרח 

;                                                                חזני מיכאל יעקב 

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

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2435: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                           מושבות הסכמים- (בריטניה :  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    הודו; בורמה; ירדן; בריטניה;     ורהפטיג זרח 

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

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2436: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                               התכתבות[ן בעיר העתיקה "בית כנסת הרמב:  שם התיק 

                                  1993-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       משרד הדתות; ן"אגודת בית הכנסת הרמב; פרוטוקולים; ירושלים;     ורהפטיג זרח 

;                                                      העיר העתיקה-     ירושלים  

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

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2437: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

עיר                                                       - בני ברק :  שם התיק 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

.                     התיק כולל ידיעון על הכרזת בני ברק למעמד עיר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                       בני ברק;     ורהפטיג זרח 

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

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2438: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מנחם בגין                                                           :  שם התיק 

                                  1987-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

כ        "מחאה נגד הוצאת חה, ל"רוקח להרב הרצוג ז. בתיק מכתבו של י:       הערות 

.                                    בגין מהכנסת לתקופה ממושכת. מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 הרצוג יצחק אייזיק הלוי; רוקח ישראל; בגין מנחם;     ורהפטיג זרח 

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

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2439: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ל                                              "ביקורים ממלכתיים בחו:  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   הלכה; ערבים;     ורהפטיג זרח 



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

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

                                                 

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

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

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2440: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

בית כנסת בכנסת                                                      :  שם התיק 

.                                                       חסר תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                          הלכה;     ורהפטיג זרח 

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

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2441: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ם בישראל                                                "ביקורי אחמי:  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

.         ימי קרטר ורעיתו בישראל'ב ג"בקור רשמי בישראל של נשיא ארה:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                    ורהפטיג זרח 

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

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2442: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                                  התכתבות[בתי כנסת :  שם התיק 

                                  1986-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               משרד הדתות]; קבוץ[שדה אליהו ; ירושלים; בתי כנסת;     ורהפטיג זרח 

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

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2443: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

                      1981ביקור המשלחת הפרלמנטרית המצרית בכנסת בשנת :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

התיק מכיל עותק של הפרוטוקול הסטנוגרפי מדיוני חברי המשלחת         :       הערות 



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

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

                                                 

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

.                                 הפרלמנטרית המצרית עם חברי הכנסת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                מצרים]; מצרים[משלחת פרלמנטרית ;     ורהפטיג זרח 

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

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2444: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

אוניברסיטה                                                - אילן -בר:  שם התיק 

                                  1997-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

התיק מכיל דין וחשבון מטעם ועדת הבדיקה שמינתה אוניברסיטת          :       הערות 

.                     ל"אילן בעקבות רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז-בר 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; חות"דו; עמיר יגאל; חבר הנאמנים; רבין יצחק; אוניברסיטת בר אילן;     ורהפטיג זרח 

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

      6:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2445: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                    נישואי בוסר) [משפט עברי. - ע.מ(חוק גיל נישואין :  שם התיק 

                                  1959-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

-            התיק כולל את סיכומיה והצעותיה של ועדת הכספים לדינים :       הערות 

.                                         וחשבונות של מבקר המדינה 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       משפט עברי; חוק גיל הנשואין; חות"דו]; הכנסת[ועדת הכספים ;     ורהפטיג זרח 

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

      6:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2446: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

גיור                                                                :  שם התיק 

                                  1987-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

התיק כולל סטטיסטיקה על הגיור בישראל משנת קום המדינה עד           :       הערות 

      8691                                                        

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;   משרד הדתות; נריה משה צבי; בית הדין הרבני; קטעי עתונות; גיור;     ורהפטיג זרח 

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

      6:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2447: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

גיוס נשים ושירות לאומי                                              :  שם התיק 

                                  1979-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     חוק שויון זכויות האשה; גיוס נשים; שרות לאומי; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

;                                           חוק שירות בטחון;     גיוס בני ישיבות 

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

      6:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2448: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

גיור רפורמי ונישואי תערובת                                          :  שם התיק 

                                  1972-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            משרד הדתות; קטעי עתונות; נשואי תערובת; גיור רפורמי;     ורהפטיג זרח 

התיק כולל חוברת בשם תפוצות ישראל וקטעי פרסומים באנגלית בבעיות גיור רפורמי     

מילה לבני נישואי   , הסבת שם לגר, גיורת מעוברת, מקצת גיור, גר שחזר לסורו:כגון 

גיור       , מילת בן נוכריה, מסירת  בני יהודיה לאימוץ אצל כושים נוכרים,תערובת 

ועוד בעיות המתעוררות בהקשר לנשואי תערובת וגיור     , נישואין עם כושים, מפוקפק 

.                                                                      רפורמי 

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

      6:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2449: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

גולדה מאיר                                                          :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       ארצות הברית; מאיר גולדה;     ורהפטיג זרח 



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

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

                                                 

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

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

      6:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2450: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

גיוס בני ישיבות                                                     :  שם התיק 

                                  1985-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

          1986קובץ רבני חדשי מאוקטובר - התיק כולל את חוברת הפרדס :       הערות 

וחוברת בשם לשאלת הגיוס של בני הישיבות מאת אחד הרבנים              

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            רבין יצחק; הרצוג יצחק אייזיק הלוי; גיוס בני ישיבות;     ורהפטיג זרח 

;                                                                    קטעי עתונות 

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

      6:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2451: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ם                                              "על גדולי ישראל ואחמי:  שם התיק 

                                  1977-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       קטעי עתונות]; מושב[כפר פינס ; רבין יצחק;     ורהפטיג זרח 

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

      6:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2452: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                              והתנחלויות(גוש עציון :  שם התיק 

                                  1979-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];           ישוב[אלון שבות ]; מושב[שפיר ; פרס שמעון; גוש עציון;     ורהפטיג זרח 

;                                                     קטעי עתונות;     רבין יצחק 

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

      6:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2453: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הגולן                                                               :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  בורג יוסף; הכנסת התשיעית; רמת הגולן; חוק ריבונות ישראל בגולן;     ורהפטיג זרח 

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

      6:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2454: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

גאולת ספרים                                                         :  שם התיק 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                        גרמניה;     ורהפטיג זרח 

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

      7:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2455: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דת ומדינה                                                           :  שם התיק 

                                  1980-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  משרד הדתות; ליבוביץ ישעיהו; אונא משה; קטעי עתונות; דת ומדינה;     ורהפטיג זרח 

;            הרבנות הראשית לישראל; מצרים; משרד החוץ;     חוק שירותי הדת היהודיים 

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

      7:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2456: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דת ומדינה                                                           :  שם התיק 

                                  1995-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        הכנסת הרביעית; נצרת; פרס שמעון; דת ומדינה; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

;                         עוזיאל בן ציון מאיר חי; משרד הדתות;     ליבוביץ ישעיהו 



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

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

                                                 

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

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

      7:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2457: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דרשות בר מצוה                                                       :  שם התיק 

                                  1992-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

ורועי            , ירוחם אשר, התיק כולל את דרשות הבר מצוה של עמית:       הערות 

.                                                         ורהפטיג 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                       בר מצוה;     ורהפטיג זרח 

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

      7:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2458: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דרוזים                                                              :  שם התיק 

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

.                            דת ועדה- התיק כולל סקירה על הדרוזים :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                        דרוזים;     ורהפטיג זרח 

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

      7:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2459: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק דמי מפתח                                                        :  שם התיק 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    משרד המשפטים; חוק דמי מפתח;     ורהפטיג זרח 

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

      7:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2460: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הדת בצבא                                                            :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             הרבנות הצבאית; ל"צה; יחידות דתיות;     ורהפטיג זרח 

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

      7:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2461: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דגל וסמל המדינה והימנון                                             :  שם התיק 

                                  1959-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   חוק הדגל והסמל; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      7:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2462: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                       בראשית ימי המדינה(דת ומדינה :  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     טכורש כתריאל פישל; דת ומדינה; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      7:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2463: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                         ההלכה והדמוקרטיה[דמוקרטיה :  שם התיק 

                                  1986-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     משרד המשפטים; חוק יסוד זכויות האדם; קטעי עתונות; דמוקרטיה;     ורהפטיג זרח 

;                                                                           הלכה 



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

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

                                                 

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

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

      8:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2464: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התנחלויות                                                           :  שם התיק 

                                  1995-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   קטעי עתונות]; ישוב[אלון מורה ; שומרון וחבל עזה,יהודה- ע "יש;     ורהפטיג זרח 

;          ל"צה]; ישוב[עפרה ; מלמד אברהם; פיתחת רפיח; בורג יוסף]; סיני[    ימית  

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

      8:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2465: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

היכל שלמה                                                           :  שם התיק 

                                  1996-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         משרד הדתות; היכל שלמה;     ורהפטיג זרח 

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

      8:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2466: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

היכל שלמה                                                           :  שם התיק 

                                  1994-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

וחוזה                 " היכל שלמה"התיק כולל חוזה חכירה של אגודת :        הערות 

.                                להקמת בניני הרבנות הראשית לישראל 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות; היכל שלמה;     ורהפטיג זרח 

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

      8:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2476: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הספדים                                                              :  שם התיק 

                                  1995-           עד1970-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              מימון יהודה ליב הכהן; חזני מיכאל יעקב; רבין יצחק;     ורהפטיג זרח 

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

      8:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2477: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הפלות ועידוד ילודה                                                  :  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

הפלות יזומות בישראל והוגש למרכז              : התיק כולל מחקר בשם:       הערות 

.                                     משרד ראש הממשלה- לדמוגרפיה  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         חוק לעידוד הילודה בישראל; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      8:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2478: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הנצחה                                                               :  שם התיק 

                                  1987-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                    ורהפטיג זרח 

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

      8:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2479: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק ההתישנות                                                        :  שם התיק 

                                  1960-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        פרוטוקולים; הקונגרס היהודי העולמי; הכנסת; חוק ההתישנות;     ורהפטיג זרח 



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

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

                                                 

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

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

      8:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2480: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק הגנת הצרכן                                                      :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

התיק מכיל תדפיס בנושא הגנת הצרכן לאור ההלכה מאת איתמר            :       הערות 

.                                                         ורהפטיג 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           הלכה; ורהפטיג איתמר; חוק הגנת הצרכן;     ורהפטיג זרח 

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

      9:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2481: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                    כולל הקיבוץ הדתי(התיישבות דתית :  שם התיק 

                                  1965-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         התיישבות; חזני מיכאל יעקב; הקבוץ הדתי;     ורהפטיג זרח 

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

      9:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2482: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

י                                     "ההסתדרות הכללית של העובדים בא:  שם התיק 

                                  1960-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;     ורהפטיג זרח 

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

      9:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2483: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                             ג"תשל(ל "החלטות הועידה הרביעית של המפד:  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: 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  

;                              ד-הועידה הארצית ה- ל "מפד; ל"מפד;     ורהפטיג זרח 

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

      9:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2484: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק ההסגרה                                                          :  שם התיק 

                                  1979-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    חוק ההסגרה;     ורהפטיג זרח 

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

      9:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2485: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק הגנת הדייר                                                      :  שם התיק 

                                  1977-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         הכנסת; חוק הגנת הדייר;     ורהפטיג זרח 

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

      9:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2486: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הר הבית                                                             :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

בתיק חוברת בשם דין כניסה למקום המקדש בזמן הזה מאת הרב            :       הערות 

עובדיה יוסף                                                       

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          יוסף עובדיה; הר הבית;     ורהפטיג זרח 

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



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

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

                                                 

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

      9:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2487: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

השמצות                                                              :  שם התיק 

                                  1980-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     גורן שלמה;     ורהפטיג זרח 

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

      9:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2488: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הקדשות                                                              :  שם התיק 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                       הקדשות דתיים מוסלמיים[חוק נכסי נפקדים ;     ורהפטיג זרח 

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

      9:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2489: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התקפות על ערכי דת                                                   :  שם התיק 

                                  1985-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   בית הדין הרבני; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      9:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2490: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00068:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הסכם קואליציוני                                                     :  שם התיק 

                                  1977-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                     בורג יוסף; בן גוריון דוד; הסכם קואליציוני;     ורהפטיג זרח 

;   המפלגה הליברלית העצמאית; ל"מפד; גוש חירות ליברלים;     מפלגת העבודה הישראלית 

;            יהדות התורה]; מפלגה[הליכוד ; תנועה לזכויות האזרח]; מפלגה[    המערך  

;                                                                    אגודת ישראל 

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

      9:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2491: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00069:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק הפרייה מלאכותית                                                 :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           חוק הפרייה מלאכותית;     ורהפטיג זרח 

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

      9:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2492: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00070:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

היתר עיסקא בבנקים                                                   :  שם התיק 

.                                                  לא מופיע תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  בית המשפט המחוזי; בנק המזרחי;     ורהפטיג זרח 

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

      9:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2493: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00071:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                 העתקים(הצעות חוקה :  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];   הצעה[חוקת היסוד במדינת ישראל ]; הכנסת[ועדת חוקה חוק ומשפט ;     ורהפטיג זרח 

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

      9:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2494: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00072:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות בעניני מאמרים והרצאות                                       :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1991-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  הפועל המזרחי בישראל; משרד המשפטים; היכל שלמה;     ורהפטיג זרח 

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

      10:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2495: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ל                                              "התנחלויות וצעירי מפד:  שם התיק 

                                  1996-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

גאולה כהן           . א. ר זרח ורהפטיג"התיק מכיל שני ראיונות עם ד:       הערות 

.                                     יצחק דויטש בהצופה. במעריב ב 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ל"מפד; גולדשטיין ברוך; עמיר יגאל; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      10:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2496: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

היכל שלמה ובתי כנסת                                                 :  שם התיק 

                                  1991-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

.       התיק מכיל מספר פרסומים בהוצאת אחוד בתי כנסת ליד היכל שלמה:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           בתי כנסת; היכל שלמה;     ורהפטיג זרח 

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

      10:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2497: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                                   פלן- פוגו [הצלה :  שם התיק 

.                                                  לא מופיע תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                                     יפן; הצלה;     ורהפטיג זרח 

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

      10:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2498: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00076:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                   עצירי יגור) (גוש- אבו . י) - (למי'ג(ועדות חקירה :  שם התיק 

                                  1951-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            יגור; אבו גוש יוסף;     ורהפטיג זרח 

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

      10:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2499: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00077:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                           א' פרופ) - (כתבי יד(ועידת המזרחי בפולין :  שם התיק 

)                                                         רובינשטיין 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

.                                     התיק כולל כתבי יד ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      רובינשטין אברהם; פולין; א-פולין הועידה הארצית ה- המזרחי ;     ורהפטיג זרח 

;                                                             פולין-     המזרחי  

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

      10:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2500: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00078:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הועד הפועל הציוני                                                   :  שם התיק 

                                  1948-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

עתונה של ההסתדרות הציונית העולמית משנת       -התיק כולל את העולם :       הערות 

.                                                            ח"תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           בן גוריון דוד]; ארץ ישראל[חלוקה ; ורהפטיג זרח;     הועד הפועל הציוני 

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

      10:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2501: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00079:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הועד הלאומי לכנסת ישראל                                             :  שם התיק 

                                  1948-           עד1944-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

.           אילן-התיק כולל חוזה להקמת פנימיה בקמפוס אוניברסיטת בר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; אוניברסיטת בר אילן; ירדן; בריטניה; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     ורהפטיג זרח 

;                                                        הועד הלאומי לכנסת ישראל 

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

      10:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2502: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00080:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                      קהילה- (ורשה :  שם התיק 

התיק כולל תדפיס בנושא תקציב קהילת ווארשה         . לא מופיע תאריך:       הערות 

.                  ערב השואה מאת שילם ורהפטיג וציורים בנושא השואה 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  תקציב; פולין;     ורהפטיג זרח 

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

      10:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2503: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00081:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                               1947-1948(ועדת המצב :  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

מינהל      . ב1966 מתאריך 1947-1948ועדת המצב .א- בתיק שתי חוברות :       הערות 

.                                1948הממשלה במדינה העברית מתאריך  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           מינהל הממשלה]; 1947-1948[ועדת המצב ;     ורהפטיג זרח 

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

      11:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2504: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00082:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

                   1950- ועדה לחקירת סדרי בתי הדין הרבניים בתל אביב :  שם התיק 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              תל אביב; קטעי עתונות; משרד הדתות; בית הדין הרבני;     ורהפטיג זרח 

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

      11:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2505: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00083:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ועדת שרים לעניני בטחון                                              :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     שפירא משה חיים; בגין מנחם; אשכול לוי; רבין יצחק; דיין משה;     ורהפטיג זרח 

;                                                           רמת הגולן;     סוריה 

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

      11:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2506: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00084:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק ומשפט של הכנסת                                      - ועדת חוקה :  שם התיק 

                                  1981-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                   הכנסת[ועדת חוקה חוק ומשפט ;     ורהפטיג זרח 

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

      11:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2507: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00085:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ועדת חוץ ובטחון של הכנסת                                            :  שם התיק 

                                  1981-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                     הכנסת[ועדת החוץ והבטחון ;     ורהפטיג זרח 

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

      11:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2508: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00086:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                חוק שווי זכויות האשה- [זכויות האשה :  שם התיק 

                                  1954-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

האשה           .  ב1949-1948האשה בישראל משנת . בתיק שני בטאונים א:       הערות 

.                                                1949במדינה משנת  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       קטעי עתונות; מאיר גולדה;     ורהפטיג זרח 

;             חוק שויון זכויות האשה; מועצת הפועלות-     הפועל המזרחי בארץ ישראל  

;                הפועל המזרחי בישראל; מעמד האשה]; הכנסת[    ועדת חוקה חוק ומשפט  

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

      11:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2509: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00087:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                              חוק יסוד(זכויות האדם :  שם התיק 

                                  1992-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            משרד המשפטים; חוק יסוד זכויות האדם;     ורהפטיג זרח 

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

      11:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2510: מספר פריט 

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

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                           כולל הצעות(חוקים ותקנות :  שם התיק 

                                  1981-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      חוק השמות; חוק דיני עונשין; חוק ועדות חקירה; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

;         מעמד האשה; חוק יחסי ממון]; הכנסת[ועדת חוקה חוק ומשפט ;     חוק העמותות 

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

      11:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2511: מספר פריט 

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

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                           כולל הצעות(חוקים ותקנות :  שם התיק 

                                  1981-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;              חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; הרבנות הראשית לישראל;     ורהפטיג זרח 

;            פרס שמעון]; הכנסת[ועדת חוקה חוק ומשפט ;     חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

;                                         חוק נישואין וגירושין;     משרד המשפטים 

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

      12:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2520: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00089:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מצרים                                             - חוזה שלום ישראל :  שם התיק 

                                  1979-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                בגין מנחם; סיני; מצרים; חוזה שלום; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

;                                                              סאדאת אנואר מוחמד 

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

      12:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2521: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00090:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוקה לישראל                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   חוקה; הכנסת;     ורהפטיג זרח 

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

      12:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2522: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00091:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חזית דתית לאומית                                                    :  שם התיק 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       הכנסת השביעית; הכנסת הששית; הכנסת השלישית; מצעים; ל"מפד;     ורהפטיג זרח 



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

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

                                                 

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

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

      12:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2524: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00092:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חקיקה דתית                                                          :  שם התיק 

                                  1961-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            הכנסת השמינית; הכנסת השלישית; הכנסת הרביעית; ל"מפד;     ורהפטיג זרח 

;                    חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; משרד הדתות;     הסכם קואליציוני 

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

      12:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2526: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00093:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חרם ערבי                                                            :  שם התיק 

.                                                  לא מופיע תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                         ערבים;     ורהפטיג זרח 

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

      12:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2527: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00094:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חינוך דתי                                                           :  שם התיק 

                                  1975-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    בן גוריון דוד; הסכם קואליציוני; חינוך דתי; ישיבות תיכוניות;     ורהפטיג זרח 

;                                   המרכז לחינוך הדתי בישראל;     שפירא משה חיים 

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

      12:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2528: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                     תקופת הקמת המדינה- (ח "חוקה תש:  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       פרוטוקולים]; הכנסת[ועדת חוקה חוק ומשפט ;     ורהפטיג זרח 

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

      13:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2529: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                     תקופת הקמת המדינה- (ח "חוקה תש:  שם התיק 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        דת ומדינה]; הכנסת[ועדת חוקה חוק ומשפט ;     ורהפטיג זרח 

;                         חוקה; מגילת העצמאות]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "    מפא 

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

      13:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2530: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                       תקופת הקמת המדינה(ח "חוקה תש:  שם התיק 

                                  1949-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

.                                            התיק כולל חומר חסוי:        הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        שאקי אבנר חי]; הכנסת[ועדת חוקה חוק ומשפט ; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

;                                                         עוזיאל בן ציון מאיר חי 

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

      13:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2531: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00095:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                       תקופת הקמת המדינה(ח "חוקה תש:  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                      הכנסת[ועדת חוקה חוק ומשפט ; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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



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

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

                                                 

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

      13:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2532: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00096:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                    כללי(חוק חינוך :  שם התיק 

                                  1973-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

.     נוער וספורט, תרבות, התיק כולל תוכנית חומש להקמת מפעלי חינוך:       הערות 

.         ודין וחשבון של ועדת החקירה בענייני החינוך במחנות העולים 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; חינוך דתי; עליה; כפייה דתית; חבר הנאמנים; משרד החינוך והתרבות;     ורהפטיג זרח 

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

      14:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2533: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00097:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חידוש הסנהדרין                                                      :  שם התיק 

                                  1953-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         1983: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             מימון יהודה ליב הכהן; קטעי עתונות; חידוש הסנהדרין;     ורהפטיג זרח 

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

      14:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2534: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00098:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

'                                                חוקי העמים על יום א:  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      גרמניה; ארצות הברית; בריטניה; חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל;     ורהפטיג זרח 

;                                                                   ברית המועצות 

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

      14:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2535: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00099:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוקות וחוקי עמים זרים                                               :  שם התיק 

.           בתיק הצהרה אוניברסלית  של זכויות האדם. התיק ללא תאריך:       הערות 

.                              החוקים מופיעים בלשון המדינה הנדונה 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              ירדן; איטליה; צרפת; גרמניה; חוקה;     ורהפטיג זרח 

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

      14:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2536: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                  כל הישיבות-פרטי(חזית דתית מאוחדת :  שם התיק 

                                  1951-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           חזית דתית מאוחדת; הכנסת; פרוטוקולים;     ורהפטיג זרח 

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

      14:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2537: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00100:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

החזית הדתית המאוחדת                                                 :  שם התיק 

                                  1950-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  הכנסת; מצעים; הפועל המזרחי בישראל]; סיעה[למפנה ; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

;                                                               חזית דתית מאוחדת 

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

      14:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2538: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00101:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חנינות                                                              :  שם התיק 

                                  1979-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       קטעי עתונות; חוק החנינה;     ורהפטיג זרח 

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

      14:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2539: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00102:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוקים והצעות של הכנסת הראשונה                                       :  שם התיק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          חוק נישואין וגירושין;     ורהפטיג זרח 

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

      14:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2540: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00103:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק בתים משותפים                                                    :  שם התיק 

                                  1979-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              חוק בתים משותפים;     ורהפטיג זרח 

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

      14:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2541: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00104:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

רה                                                          'חוות סג:  שם התיק 

                                  1955-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    רה'חוות סג;     ורהפטיג זרח 

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

      14:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2542: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00105:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חברון וקרית ארבע                                                    :  שם התיק 

                                  1985-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

.                    1969- ט " שנת תשכ1. מס"  עלון בית הדסה"בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                        קטעי עתונות; קרית ארבע;     ורהפטיג זרח 

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

      15:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2545: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00106:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוקי הקמת המדינה                                                    :  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

.                                            התיק מכיל  חומר חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];     מדינת ישראל[חוקת מעבר ; פקודת יסוד המדינה; האספה המכוננת;     ורהפטיג זרח 

];                                                הכנסת[    ועדת חוקה חוק ומשפט  

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

      15:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2546: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00107:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מיכאל חזני                                                          :  שם התיק 

                                  1974-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               חזני מיכאל יעקב;     ורהפטיג זרח 

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

      15:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2547: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00108:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                     פרקי זכרונות(חמשים שנות מדינה :  שם התיק 

                                  1974-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             אבן אבא; מלחמת יום הכיפורים; קטעי עתונות; ירושלים;     ורהפטיג זרח 

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

      15:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2549: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00109:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוקת המדינה היהודית לפי דיני תורה                                   :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        קטעי עתונות; דת ומדינה;     ורהפטיג זרח 

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

      15:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2550: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00110:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוקים מנדטוריים                                                     :  שם התיק 

                                  1941-           עד1941-         תאריך התיק מ 

                                                         1971: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ורהפטיג זרח 

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

      15:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2552: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00111:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                             אל על ועוד(טיסות בשבת :  שם התיק 

                                  1978-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         משרד הדתות; המועצה הציבורית למען השבת;     ורהפטיג זרח 

;                                      חילול שבת; נתיבי אוויר לישראל-     אל על  

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

      15:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2565: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00112:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

טכסים                                                               :  שם התיק 

                                  1994-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    חוזה שלום; ירדן; רבין יצחק;     ורהפטיג זרח 



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

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

                                                 

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

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

      15:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2566: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00113:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                 העיר העתיקה והרובע היהודי(ירושלים :  שם התיק 

                                  1976-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

 מטעם החברה לשיקום ולפיתוח         1975התיק כולל הצעת תקציב לשנת :       הערות 

.                                        הרובע היהודי בעיר העתיקה 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    הרובע היהודי- ירושלים ; העיר העתיקה- ירושלים ; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      15:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2567: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ישיבות                                                              :  שם התיק 

                                  1980-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     ישיבות תיכוניות; משרד האוצר; נריה משה צבי;     ורהפטיג זרח 

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

      15:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2569: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00114:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ישיבות                                                              :  שם התיק 

                                  1983-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           שואה; תקציב; משרד הדתות; ישיבות אירופה; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      16:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2571: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00115:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק הירושה                                                          :  שם התיק 

                                  1958-           עד1950-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  משרד הדתות; עוזיאל בן ציון מאיר חי; חוק הירושה; משרד המשפטים;     ורהפטיג זרח 

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

      16:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2572: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ח                                                      "תש- ירושלים :  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

.                             התיק כולל מפות ופרסומים על ירושלים:        הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           בן גוריון דוד; ירושלים; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

;                                          הכנסת;     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

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

      16:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2574: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00116:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ח                                                      "תש- ירושלים :  שם התיק 

                                  1950-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

בתיק סקירה על התפתחותה של ירושלים                               :        הערות 

.         ם"והצעת תקנון לירושלים מתוך נאומו של אבא אבן נציגנו באו 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          אבן אבא; העיר העתיקה- ירושלים ; קטעי עתונות; ירושלים;     ורהפטיג זרח 

;                                                                      משרד החוץ 

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

      16:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2576: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00117:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

יום העצמאות                                                         :  שם התיק 

                                  1995-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

)              ליום העצמאות(בתיק חוברת בשם תוספת יום שמחה לישראל :       הערות 

.                                  י"התש, אייר- מאת משה צבי נריה  

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                        קטעי עתונות; נריה משה צבי; יום העצמאות;     ורהפטיג זרח 

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

      16:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2579: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00118:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ישראל וגוי                                                          :  שם התיק 

                                  1967-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

נגד היחס לנכרים           (בתיק חוברת בשם למען יהדות של אמת וצדק :       הערות 

                                       1966-ו "מתאריך תשכ) ביהדות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                          הלכה;     ורהפטיג זרח 

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

      17:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2580: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00119:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                    גבולות(ירושלים :  שם התיק 

.                                             לא מופיע תאריך בתיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                       ירושלים;     ורהפטיג זרח 

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

      17:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2581: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00120:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ישיבת כרם ביבנה                                                     :  שם התיק 

                                  1995-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               ישיבת כרם ביבנה;     ורהפטיג זרח 

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

      17:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2582: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00121:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

ישיבת הכתל                                                          :  שם התיק 

                                  1986-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

עלון לבני הישיבה      - התיק מכיל מספר עלונים בשם אל מחוץ לחומות :       הערות 

עבודה סמינריונית בנושא ישיבת הכותל            . ב. ל.ה.המשרתים בצ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             ל"צה; ישיבת הכותל;     ורהפטיג זרח 

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

      17:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2583: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00122:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ם                                                       "ירושלים באו:  שם התיק 

                                  1980-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        משרד החוץ]; אומות מאוחדות[מועצת הבטחון ; ם"או; ירושלים;     ורהפטיג זרח 

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

      17:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2586: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00123:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

שכונות חרדיות                                             - ירושלים :  שם התיק 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

ח על האוכלוסיה החרדית והמבנה השכונתי של             "התיק מכיל דו:       הערות 

.                                                         ירושלים 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                חרדים; ירושלים;     ורהפטיג זרח 

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

      17:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2589: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00124:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

                                                    1943- ילדי טהרן :  שם התיק 

                                  1943-           עד1943-         תאריך התיק מ 

                                                         1973: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                                        ילדי טהרן; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      17:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2590: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00125:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

יהודים בארצות ערב                                                   :  שם התיק 

התיק מכיל סקירה על מצב היהודים בארצות ערב        . לא מופיע תאריך:       הערות 

.                                      מטעם הקונגרס היהודי העולמי 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     ארצות ערב;     ורהפטיג זרח 

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

      17:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2591: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00126:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

יצחק בן צבי                                                         :  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   בן צבי יצחק;     ורהפטיג זרח 

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

      17:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2594: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00127:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                             כולל ילדי תימן ועדות אחרות(יהודי תימן :  שם התיק 

                                  1996-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            ילדי תימן; יהודי תימן; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      17:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2596: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00128:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ישראל והעולם הערבי                                                  :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 ארגון שחרור פלסטין- ף "אש; קטעי עתונות; ערבים;     ורהפטיג זרח 

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

      17:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2598: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00129:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הידועה בציבור                                                       :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             חוק הידועה בציבור;     ורהפטיג זרח 

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

      17:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2599: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00130:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ישיבת מרכז הרב                                                      :  שם התיק 

                                  1986-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       ירושלים; ישיבת מרכז הרב;     ורהפטיג זרח 

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

      18:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2600: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00131:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                               רחובות(דברי ירוחם - ישיבת פורת יוסף :  שם התיק 

                                  1981-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 רחובות]; רחובות[דברי ירוחם - ישיבת פורת יוסף ;     ורהפטיג זרח 

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



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

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

                                                 

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

      18:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2602: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00132:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ישיבות בני עקיבא                                                    :  שם התיק 

                                  1976-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל;     ורהפטיג זרח 

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

      18:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2603: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00133:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח וורהפטיג                                  "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                      כללי(ירושלים :  שם התיק 

                                  1995-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                            נריה משה צבי; קטעי עתונות; ירושלים;     ורהפטיג זרח 

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

      18:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2604: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00134:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ירושלים והעולם הנוצרי                                               :  שם התיק 

התיק כולל עבודת מחקר מטעם האוניברסיטה            . לא מופיע תאריך:       הערות 

העברית בנושא ירושלים  והעולם הנוצרי                               

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               נוצרים; ירושלים;     ורהפטיג זרח 

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

      18:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2606: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הכותל המערבי                                                        :  שם התיק 

                                  1976-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: 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 

                                                 

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

;   הכנסת; משרד הדתות; הלכה; הכותל המערבי; קטעי עתונות; ירושלים;     ורהפטיג זרח 

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

      18:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2607: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00135:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הכותל המערבי                                                        :  שם התיק 

                                  1968-           עד1968-         תאריך התיק מ 

                                                         1998: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];   תנועה פוליטית[כך ; בית המשפט העליון; הכותל המערבי; ירושלים;     ורהפטיג זרח 

;                                                                    קטעי עתונות 

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

      18:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2608: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00136:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

כנסת                                                                :  שם התיק 

                                  1982-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     הכנסת השלישית; קטעי עתונות; הכנסת הרביעית;     ורהפטיג זרח 

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

      18:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2613: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00137:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                       כולל חוק הונאה בכשרות(כשרות :  שם התיק 

                                  1981-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; משרד המשפטים; משרד הדתות; חוק איסור הונאה בכשרות; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      19:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2617: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00138:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הכנסת הראשונה                                                       :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1951-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         בן גוריון דוד; פרוטוקולים; הכנסת הראשונה; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      19:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2618: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00139:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                ר זרח ורהפטיג"כ ד"עבודתו של ח(כנסת :  שם התיק 

                                  1984-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         הכנסת הרביעית; ל"צה; הכנסת; פרס שמעון;     ורהפטיג זרח 

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

      19:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2619: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00140:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות                                     :  שם התיק 

                                  1980-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                         כשרות;     ורהפטיג זרח 

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

      19:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2621: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00141:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

לאסירינו                                                            :  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                               אגודה[לאסירנו ;     ורהפטיג זרח 

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



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

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

                                                 

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

      19:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2622: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00142:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

לקראת הקמת המדינה                                                   :  שם התיק 

                                  1961-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

ר זרח ורהפטיג בנושא זכרונותיהם של           "התיק כולל ראיון עם ד:       הערות 

.                                             חותמי מגילת העצמאות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        ירדן; בריטניה; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

;                                       העיר העתיקה- ירושלים ;     מגילת העצמאות 

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

      19:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2623: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00143:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ממשלה                                                               :  שם התיק 

                                  1985-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      19:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2624: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00144:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

משרד הדתות                                                          :  שם התיק 

                                  1975-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; פרסומים; קטעי עתונות; משרד הדתות;     ורהפטיג זרח 

;                                                                          תקציב 

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

      20:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2625: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מיהו יהודי                                                          :  שם התיק 

                                  1986-           עד1952-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  קטעי עתונות; הלכה; מיהו יהודי; הכנסת השלישית;     ורהפטיג זרח 

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

      20:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2626: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מיהו יהודי                                                          :  שם התיק 

                                  1976-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     בית הדין הרבני; משרד הדתות; הלכה; קטעי עתונות; מיהו יהודי;     ורהפטיג זרח 

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

      20:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2627: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00145:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מיהו יהודי                                                          :  שם התיק 

.                                                  לא מופיע תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    מיהו יהודי;     ורהפטיג זרח 

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

      20:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2628: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                 נגד מיסיון(מיסיון :  שם התיק 

                                  1982-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               משרד הדתות; קטעי עתונות; מיסיון;     ורהפטיג זרח 

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

      20:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2629: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00146:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                             פעילות המיסיון ומניעת מיסיון- (מיסיון :  שם התיק 

                                  1963-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     מרכזי תקותנו- קרן ילדנו ; משרד הדתות; קטעי עתונות; מיסיון;     ורהפטיג זרח 

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

      21:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2630: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00146:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מיסיון                                                              :  שם התיק 

                                  1964-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         1994: פתוח לעיון בשנת 

.                                      התיק מכיל חומר סודי ביותר:        הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     מרכזי תקותנו- קרן ילדנו ; קטעי עתונות; משרד הדתות; מיסיון;     ורהפטיג זרח 

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

      21:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2631: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00147:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מגילת העצמאות                                                       :  שם התיק 

                                  1989-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               הכנסת; דת ומדינה; מגילת העצמאות;     ורהפטיג זרח 

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

      21:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2632: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00148:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מקומות קדושים                                                       :  שם התיק 

                                  1979-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                    קטעי עתונות; מקומות קדושים;     ורהפטיג זרח 

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

      21:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2633: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00149:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ל                                                               "מפד:  שם התיק 

                                  1994-           עד1977-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   הכנסת התשיעית; הכנסת השתיים עשרה; מצעים; קטעי עתונות; ל"מפד;     ורהפטיג זרח 

;                                    בורג יוסף; הכנסת השמינית;     הכנסת השביעית 

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

      21:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2634: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00150:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים בענייני ציבור                                                :  שם התיק 

                                  1992-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             לוי יצחק; דימונה; גורן שלמה; בורג יוסף; פרס שמעון;     ורהפטיג זרח 

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

      21:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2635: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00151:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                    שהופיעו בעתונות ובפרסומים אחרים(מאמרים והרצאות :  שם התיק 

                                  1980-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        שפירא משה חיים; דת ומדינה; ל"מפד; פרסומים; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

;                  משפט עברי; ז-הועידה הארצית ה- בני עקיבא ;     ישיבות תיכוניות 

שבט       .  ב56.6.20ז "א בתמוז תשט"י, ל"ועידת היסוד של המפד. בתיק הפרסומים א 

בטאון      , קול סיני. ג. ד"תשי, אייר, ירושלים, קובץ לבעיות מזוג גלויות- ועם  

.         ה"ניסן תשכ', מכרך ד' ח -42גליון , בלתי מפלגתי של נאמני התורה בישראל 

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



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

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

                                                 

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

      22:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2636: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00152:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות                                     :  שם התיק 

                                  1984-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                               החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות;     ורהפטיג זרח 

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

      22:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2637: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00153:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מלחמת יום כיפור                                                     :  שם התיק 

                                  1975-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

            1974, ד"ניסן תשל, מלחמת יום הכפורים. א- בתיק פרסומים :       הערות 

                               1974, ד"תשל, 234-235. מערכות מס. ב 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          ועדת אגרנט; פרסומים; קטעי עתונות; מלחמת יום הכיפורים;     ורהפטיג זרח 

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

      22:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2638: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00154:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ם                                                         "י ומפ"מפא:  שם התיק 

                                  1973-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  הכנסת השמינית]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "מפא;     ורהפטיג זרח 

;                                    קטעי עתונות]; מפלגת פועלים מאוחדת[ם "    מפ 

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

      22:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2639: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00155:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק מבקר המדינה                                                     :  שם התיק 

                                  1981-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     משרד המשפטים; מבקר המדינה;     ורהפטיג זרח 

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

      22:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2640: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00156:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                    1960- ו75.9(ב "משלחת הכנסת לארה:  שם התיק 

                                  1975-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 משרד החוץ; קטעי עתונות; הכנסת;     ורהפטיג זרח 

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

      22:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2641: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00157:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

כולל מכון לחקר החוק                    - (מחלקת החוק של הועד הלאומי :  שם התיק 

)                                                              העברי 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        הסוכנות היהודית לארץ ישראל; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     ורהפטיג זרח 

;                          מחלקת החוק- הועד הלאומי ;     הועד הלאומי לכנסת ישראל 

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

      22:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2642: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00158:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                            ח"תש- (ז "המזרחי והפוהמ:  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     המזרחי; פרוטוקולים; חוקת הבחירות; הפועל המזרחי בארץ ישראל;     ורהפטיג זרח 

;                                                 ברלין מאיר;     שפירא משה חיים 



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

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

                                                 

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

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

      22:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2643: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00160:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                ח"תש(המועצה המבקרת :  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                         הכנסת;     ורהפטיג זרח 

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

      22:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2644: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00159:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מועצת המדינה הזמנית                                                 :  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               מחלקת החינוך- הועד הלאומי ; מועצת המדינה הזמנית;     ורהפטיג זרח 

;                                    פרוטוקולים]; הכנסת[    ועדת חוקה חוק ומשפט  

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

      22:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2645: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00161:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ל                                                 "המדרשה לרבנים מחו:  שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           ישיבת מרכז הרב; ל"המדרשה לרבנים מחו;     ורהפטיג זרח 

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

      22:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2646: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00162:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

המשפט בישראל                                                        :  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        פרסומים; קטעי עתונות; בית המשפט העליון;     ורהפטיג זרח 

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

      23:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2647: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00163:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                           מחקר רקע- (חוק המקרקעין :  שם התיק 

.                                             בתיק לא מופיע תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  חוק המקרקעין;     ורהפטיג זרח 

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

      23:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2648: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00164:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכון לחקר החוק העברי                                                :  שם התיק 

                                  1950-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           משרד המשפטים; המכון לחקר החוק העברי;     ורהפטיג זרח 

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

      23:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2649: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00165:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מזונות לילדים ולאשה                                                 :  שם התיק 

                                  1978-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       בית המשפט המחוזי; הלכה); מזונות(חוק לתיקון דיני המשפחה ;     ורהפטיג זרח 

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

      23:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2650: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00166:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מלחמת ששת הימים                                                     :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  קטעי עתונות; מלחמת ששת הימים;     ורהפטיג זרח 

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

      23:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2651: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00167:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ממשלת המנדט הבריטי                                                  :  שם התיק 

                                  1947-           עד1935-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          ארצות ערב; מצרים; ממשלת המנדט הבריטי;     ורהפטיג זרח 

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

      23:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2652: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00168:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מועצות דתיות                                                        :  שם התיק 

                                  1974-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         2004: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           משרד המשפטים; משרד הדתות; קטעי עתונות; מועצות דתיות;     ורהפטיג זרח 

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

      23:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2653: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00169:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

המשפט העברי במדינת ישראל                                            :  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                משפט עברי; הלכה; דת ומדינה; כספים; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 



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

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

                                                 

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

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

      24:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2675: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00169:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

המשפט העברי במדינת ישראל                                            :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      משפט עברי; בית המשפט העליון; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      24:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2676: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00170:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

העדות הנוצריות                                         - משרד הדתות :  שם התיק 

                                  1971-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     מקומות קדושים; משרד הדתות;     ורהפטיג זרח 

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

      24:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2677: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00171:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מלחמת העצמאות והסכמי הפסקת אש                                       :  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             סוריה; קטעי עתונות; מלחמת העצמאות;     ורהפטיג זרח 

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

      24:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2678: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00172:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מניעת הריון                                                         :  שם התיק 

                                  1954-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                           גורן שלמה; יוסף עובדיה; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      24:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2679: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00173:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

העדה המוסלמית                                          - משרד הדתות :  שם התיק 

                                  1954-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   מוסלמים; דרוזים; משרד הדתות;     ורהפטיג זרח 

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

      24:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2680: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00174:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                           גוש אמונים(מחתרת יהודית :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      24:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2681: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00175:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

המאבק על החינוך הדתי במעברות                                        :  שם התיק 

                                  1954-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     חינוך דתי;     ורהפטיג זרח 

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

      24:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2682: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00176:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מוסד הרב קוק                                                        :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    משרד הדתות;     ורהפטיג זרח 

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

      24:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2683: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00177:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק המים                                                            :  שם התיק 

                                  1958-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   הלכה; הכנסת;     ורהפטיג זרח 

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

      24:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2684: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00178:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

המועצה הציבורית למען השבת                                           :  שם התיק 

                                  1962-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         חילול שבת; חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל;     ורהפטיג זרח 

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

      24:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2685: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00179:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מעפילים                                                             :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            ממשלת המנדט הבריטי;     ורהפטיג זרח 

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

      24:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2686: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00180:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מעצרים מינהליים                                                     :  שם התיק 

                                  1971-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            משרד החוץ; פרסומים;     ורהפטיג זרח 

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

      24:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2687: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00181:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק דיני מישכון                                                     :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     משפט עברי;     ורהפטיג זרח 

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

      25:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2688: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00182:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                 עיראק(מלחמת המפרץ :  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      25:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2689: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00183:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                       לזכרון הנופלים(מעוז מול עזה :  שם התיק 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                                           עזה;     ורהפטיג זרח 

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

      25:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2690: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00184:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מלחמת ההתשה                                       - מלחמת ששת הימים :  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                  מלחמת ששת הימים; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      25:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2691: מספר פריט 

')      א    ( 3:              מספר כרכים00185:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מפות ישראל                                                          :  שם התיק 

.                                                 התיק ללא תאריך:        הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 ירושלים; מפות;     ורהפטיג זרח 

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

      25:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2692: מספר פריט 

')      ב    ( 3:              מספר כרכים00185:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מפות ישראל                                                          :  שם התיק 

.                                                 התיק ללא תאריך:        הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  לבנון; תעלת סואץ; מצרים; מגילת העצמאות; מפות;     ורהפטיג זרח 

;                                                             מלחמת יום הכיפורים 

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

      25:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2693: מספר פריט 

')      ג    ( 3:              מספר כרכים00185:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מפות ישראל                                                          :  שם התיק 

.                                                 התיק ללא תאריך:        הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                                      לבנון; רמת הגולן; דרוזים;     ורהפטיג זרח 

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

      26:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2694: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00186:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                    "ד- ארכיונים אישיים: שם יחידה 

מכתבי המלצות                                                        :  שם התיק 

                                  1980-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                    ורהפטיג זרח 

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

      26:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2695: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00187:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הפסקת אש                                           - משא ומתן לשלום :  שם התיק 

                                  1970-           עד1970-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;     ל"מפד; ארצות הברית; דיין משה; ארצות ערב; מצרים; רבין יצחק;     ורהפטיג זרח 

;                                      משא ומתן לשלום; מאיר גולדה;     בגין מנחם 

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

      26:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2696: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00188:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבי רבנים                                                         :  שם התיק 

                                  1987-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             הרבנות הראשית לישראל; יוסף עובדיה;     ורהפטיג זרח 

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

      26:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2697: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00189:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

)                                     ם"אחמי(מכתבי אנשים חשובים מאד :  שם התיק 

                                  1995-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         הכנסת; ליבוביץ ישעיהו;     ורהפטיג זרח 

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

      26:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2698: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00190:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מוסדות חינוך דתיים                                                  :  שם התיק 

                                  1983-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     חינוך דתי;     ורהפטיג זרח 

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

      26:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2699: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00191:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מזרחי והפועל המזרחי                                                 :  שם התיק 

                                  1988-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

ב         -גליון א. ט ב"שנת תש' גליון ה. א- בתיק שני עתוני נתיבה :       הערות 

.                                                        י"שנת תש 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          הפועל המזרחי בארץ ישראל; הפועל המזרחי בישראל; המזרחי;     ורהפטיג זרח 

;     הכנסת השמינית; מצעים; חינוך דתי; פרוטוקולים; חוקת הבחירות;     קטעי עתונות 

];       פרסום[נתיבה ; איגוד המושבים; שפירא משה חיים; אונא משה]; סיעה[    למפנה  

;                                                                     הקבוץ הדתי 

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

      26:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2700: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00192:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מקומות קדושים לנצרות                                                :  שם התיק 

                                  1954-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

.                                  מכיל חומר סודי ביותר. תיק חסוי:       הערות 



 "             " 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  

;                                     משרד הדתות; מקומות קדושים;     ורהפטיג זרח 

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

      26:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2701: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00193:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                   טיוטות בכתב יד- שהופיעו בעתונות (מאמרים והרצאות :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    ירושלים; מצרים; ל"מפד; בית הדין הרבני; הלכה; מגילת העצמאות;     ורהפטיג זרח 

;                                                                      משפט עברי 

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

      27:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2702: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00194:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                               מודפסים במכונת כתיבה(מאמרים והרצאות :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        דת ומדינה; האספה המכוננת; הכנסת השמינית; הכנסת הרביעית;     ורהפטיג זרח 

;       משפט עברי; הלכה; בורג יוסף; ממשלת המנדט הבריטי; הכנסת;     מגילת העצמאות 

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

      27:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2703: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00195:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

משא ומתן לשלום ושלום                                                :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                   משא ומתן לשלום; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      27:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2704: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00196:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מקומות קדושים בהסכמי שלום                                           :  שם התיק 

                                  1997-           עד1997-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            מצרים; ירדן; מדינת ישראל; חוזה שלום; מקומות קדושים;     ורהפטיג זרח 

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

      27:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2705: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00197:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

המועצה המשפטית                                                      :  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  משרד המשפטים;     ורהפטיג זרח 

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

      27:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2706: מספר פריט 

')      א    ( 4:              מספר כרכים00198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים                                                              :  שם התיק 

.                                                 התיק ללא תאריך:        הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        דת ומדינה; מדינת ישראל;     ורהפטיג זרח 

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

      27:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2707: מספר פריט 

')      ב    ( 4:              מספר כרכים00198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים                                                              :  שם התיק 

.                                      ראה תקציר. התיק ללא תאריך:        הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             מדינת ישראל; הלכה;     ורהפטיג זרח 



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

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

                                                 

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

עשר שנות משרד הדתות סקירה על פעולות משרד   .  נמצאים שתי חוברות א27. במיכל מס 

ורהפטיג זרח סגן שר הדתות     , חיים משה שפירא שר הדתות- ח "תשי- ז "הדתות בתשי 

.              בהוצאת בנק דיסקונט, 1948 במאי 15, הצהרה על הקמת מדינת ישראל. ב 

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

      28:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2708: מספר פריט 

')      ג    ( 4:              מספר כרכים00198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים                                                              :  שם התיק 

.                                                 התיק ללא תאריך:        הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 משא ומתן לשלום; ירושלים; דרוזים; הכותל המערבי;     ורהפטיג זרח 

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

      28:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2709: מספר פריט 

')      ד    ( 4:              מספר כרכים00198:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים                                                              :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         הלכה; הרבנות הראשית לישראל; דת ומדינה;     ורהפטיג זרח 

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

      28:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2710: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00199:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נשיא המדינה                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                         הכנסת;     ורהפטיג זרח 

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

      28:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2711: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00200:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ניתוחי מתים                                                         :  שם התיק 

                                  1961-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: 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  

;                                             הלכה; ניתוחי מתים;     ורהפטיג זרח 

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

      28:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2712: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00201:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

כולל נישואין אזרחיים וכפייה                       (נישואין וגירושין :  שם התיק 

)                                                               דתית 

                                  1985-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; משרד הדתות; משרד המשפטים; חוק יחסי ממון; חוק נישואין וגירושין;     ורהפטיג זרח 

;                                                           כפייה דתית;     הלכה 

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

      29:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2713: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00201:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

כולל נישואין אזרחיים וכפייה                       (נישואין וגירושין :  שם התיק 

)                                                               דתית 

                                  1987-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;        הלכה; בית הדין הרבני; כפייה דתית; חוק נישואין וגירושין;     ורהפטיג זרח 

;                          פרסומים; קטעי עתונות]; הכנסת[    ועדת חוקה חוק ומשפט  

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

      29:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2714: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00202:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים בכנסת                                                        :  שם התיק 

                                  1981-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

/         ד"פעולות משרד הדתות בשנת התקציב תשי. בתיק שני פרסומים א:       הערות 

ל                                 "פרשת סיני בהוצאת המפד. ו ב"תשט 

                                                                                   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 

                                                 

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

;               חוק נישואין וגירושין; מגילת העצמאות; משרד הדתות;     ורהפטיג זרח 

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

      29:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2715: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00203:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ניקור בשר                                                           :  שם התיק 

                                  1954-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                         כשרות;     ורהפטיג זרח 

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

      29:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2716: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00204:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

טיוטות                                                     - נאומים :  שם התיק 

ר ורהפטיג                "בתיק ראיון בהצופה עם ד. התיק ללא תאריך:        הערות 

.                  ב בנושא יום שחרור ירושלים"ח באייר תשל"מתאריך כ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           הרבנות הראשית לישראל; גורן שלמה; דת ומדינה; ירושלים;     ורהפטיג זרח 

;                                                                   מועצות דתיות 

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

      29:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2717: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00204:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

טיוטות                                                     - נאומים :  שם התיק 

.                                                 התיק ללא תאריך:        הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    דת ומדינה; רבין יצחק; הלכה;     ורהפטיג זרח 

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

      29:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2718: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00204:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הרב ניסים                                                           :  שם התיק 

                                  1977-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

טיוטות          - נאומים . 1 - 204בחטיבה קיימים שני תיקים שמספרם :       הערות 

הרב ניסים                                                      .2 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        קטעי עתונות; נסים יצחק;     ורהפטיג זרח 

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

      30:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2719: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00205:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                        כולל חלוקת המגרש(נתיב מאיר :  שם התיק 

                                  1987-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               ישיבת נתיב מאיר;     ורהפטיג זרח 

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

      30:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2720: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00206:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ורהפטיג בענין שדה תעופה בסיני                           . ר ז"נאום ד:  שם התיק 

                                  1969-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         1999: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                               הכנסת[ועדת החוץ והבטחון ; סיני;     ורהפטיג זרח 

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

      30:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2721: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00207:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נהורה                                                               :  שם התיק 

                                  1983-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        המכון לסרטים על נושאים יהודיים- נהורה ;     ורהפטיג זרח 

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



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

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

                                                 

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

      30:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2722: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00208:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים                                                              :  שם התיק 

                                  1992-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

.                 ר זרח ורהפטיג"בתיק קטעי עתונות ובהם מאמריו של ד:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    דת ומדינה; הרבנות הראשית לישראל; גורן שלמה; שפירא משה חיים;     ורהפטיג זרח 

;                                             משפט עברי; היכל שלמה;     בתי כנסת 

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

      30:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2723: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00209:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ספר זכרונות                                                         :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                    ורהפטיג זרח 

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

      30:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2724: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00210:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק סוכנים מסחריים ומסחר הוגן                                       :  שם התיק 

                                  1961-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                         הכנסת;     ורהפטיג זרח 

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

      30:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2725: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00211:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                            טיוטא(ספר על דת ומדינה :  שם התיק 

                                  1973-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          משפט עברי; דת ומדינה;     ורהפטיג זרח 

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

      30:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2726: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00212:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ספרי תורה                                                           :  שם התיק 

                                  1985-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     ספרי תורה;     ורהפטיג זרח 

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

      30:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2727: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00213:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הסתדרות ציונית עולמית                               - סוכנות יהודית :  שם התיק 

                                  1955-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

.           ו" מתאריך אייר תש37. התיק כולל את גליון העולם משנת מס:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   ההסתדרות הציונית העולמית; הועד הפועל הציוני;     ורהפטיג זרח 

;                                                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

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

      30:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2728: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00214:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הספר הלבן                                                           :  שם התיק 

                                  1939-           עד1939-         תאריך התיק מ 

                                                         1969: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                    מנדט בריטי[הספר הלבן ; ממשלת המנדט הבריטי;     ורהפטיג זרח 

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

      31:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2729: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

    (  /)      1:              מספר כרכים00215:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ערי פיתוח                                                           :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                      ראש העין;     ורהפטיג זרח 

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

      31:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2730: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00216:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                 עצמות מתים(עתיקות :  שם התיק 

                                  1995-           עד1969-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                           חפירות ארכיאולוגיות;     ורהפטיג זרח 

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

      31:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2731: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00217:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ערביי ישראל                                                         :  שם התיק 

                                  1947-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                    משרד הדתות; מוסלמים; ערבים;     ורהפטיג זרח 

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

      31:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2732: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00218:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                תקופת קום המדינה וערב הקמתה(עתונות :  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;             גוש עציון; ערבים; ממשלת המנדט הבריטי; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      31:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2733: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00219:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                י"תש- ט "תש(עתונות :  שם התיק 

                                  1949-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                         בגין מנחם; בן גוריון דוד; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

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

      31:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2734: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00220:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

העובד הדתי                                                          :  שם התיק 

                                  1956-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                    הסתדרות כללית[העובד הדתי ;     ורהפטיג זרח 

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

      31:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2735: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00221:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

בית כנסת                                             - עזבון בידרמן :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                      בתי כנסת;     ורהפטיג זרח 

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

      31:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2736: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00222:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

עובדי מדינה                                                         :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                                                                    ורהפטיג זרח 

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

      31:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2737: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00223:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פסקי דין מנדטוריים                                                  :  שם התיק 

                                  1947-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            ממשלת המנדט הבריטי;     ורהפטיג זרח 

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

      31:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2738: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00224:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פסקי דין רבניים                                                     :  שם התיק 

                                  1955-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1985: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                בית הדין הרבני;     ורהפטיג זרח 

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

      31:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2739: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00225:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

כולל ייסוד                      (אוניברסיטה עברית - הפקולטה למשפטים :  שם התיק 

)                                             המכון לחקר המשפט העברי 

                                  1985-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                        משפט עברי; האוניברסיטה העברית בירושלים;     ורהפטיג זרח 

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

      31:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2740: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00226:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

פליטים                                                              :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                        פליטים;     ורהפטיג זרח 

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

      31:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2741: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00227:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פסקי דין של בית המשפט העליון                                        :  שם התיק 

                                  1979-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              בית המשפט העליון;     ורהפטיג זרח 

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

      32:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2742: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00228:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                              כולל פרס ישראל(פרסים :  שם התיק 

                                  1986-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           משפט עברי; ורהפטיג איתמר; פרס ישראל;     ורהפטיג זרח 

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

      32:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2743: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00229:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                    "ד- ארכיונים אישיים: שם יחידה 

חוק פצויי פטורין                                                    :  שם התיק 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                         הכנסת;     ורהפטיג זרח 



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

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

                                                 

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

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

      32:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2744: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00230:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פקודת העיריות                                                       :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 פקודת העיריות;     ורהפטיג זרח 

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

      32:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2745: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00231:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פנסיה מגרמניה                                                       :  שם התיק 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                        גרמניה;     ורהפטיג זרח 

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

      32:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2746: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00232:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פער עדתי                                                            :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                        תקשורת;     ורהפטיג זרח 

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

      32:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2747: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00233:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קשורים לבתי דין                     - (פסקי דין של בית המשפט העליון :  שם התיק 

)                                                              דתיים 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



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

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

                                                 

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

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

;                       ירושלים; מועצות דתיות; בית המשפט העליון;     ורהפטיג זרח 

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

      32:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2748: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00234:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                    "ד- ארכיונים אישיים: שם יחידה 

אישי                                                        - פרסים :  שם התיק 

                                  1993-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          משפט עברי; פרס ישראל;     ורהפטיג זרח 

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

      32:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2749: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00235:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

עולי אתיופיה                                                - פלשים :  שם התיק 

                                  1979-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

מאתיופיה בהוצאת מרכז       " בית ישראל"קהילת . בתיק שני פרסומים א:       הערות 

.                  לקליטת יהודי אתיופיה" עת לאהוב. "לחינוך הדתי ב 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;          יהודי אתיופיה; פרסומים; קטעי עתונות; דימונה; אתיופיה;     ורהפטיג זרח 

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

      32:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2750: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00236:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים                                     :  שם התיק 

                                  1975-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                            הכנסת[ועדת חוקה חוק ומשפט ; הכנסת;     ורהפטיג זרח 

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

      32:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2751: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00237:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ירושלים                                       - פנוי שכונת ימין משה :  שם התיק 

                                  1977-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                   ירושלים[ימין משה ; ירושלים;     ורהפטיג זרח 

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

      32:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2752: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00238:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פרטי כל של הממשלה וועדת שרים לבטחון                                 :  שם התיק 

                                  1997-           עד1997-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

.                                       התיק מכיל חומר סודי ביותר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;         סיני; מלחמת יום הכיפורים; דיין משה; מאיר גולדה; הכנסת;     ורהפטיג זרח 

;                                                                      משפט עברי 

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

      33:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2753: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00239:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                ח"תש(צו שינוי החוק :  שם התיק 

                                  1948-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            ממשלת המנדט הבריטי;     ורהפטיג זרח 

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

      33:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2754: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00240:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                         חרדים(ציונות ואנטי ציונות :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;    מנחם מנדל שניאורסון' ר' - הרבי מלובביץ; קטעי עתונות; חרדים;     ורהפטיג זרח 

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

      33:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2755: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00241:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ענינים הקשורים לשרות צבאי                                    - ל "צה:  שם התיק 

                                  1979-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               בגין מנחם; ל"צה;     ורהפטיג זרח 

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

      33:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2756: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00242:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                               י.צוואת המוהל בלום נ:  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  נריה משה צבי;     ורהפטיג זרח 

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

      33:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2758: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00243:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קרן אירסו                                                           :  שם התיק 

                                  1994-           עד1964-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                      בתי כנסת;     ורהפטיג זרח 

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

      33:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2759: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00244:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קרנות                                                               :  שם התיק 

                                  1975-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                         קרנות;     ורהפטיג זרח 

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

      33:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2761: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00245:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קבורה                                                               :  שם התיק 

                                  1982-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     בתי עלמין;     ורהפטיג זרח 

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

      33:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2762: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00246:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קונסרבטיבים                                                         :  שם התיק 

                                  1972-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         2002: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      קטעי עתונות; קונסרבטיבים;     ורהפטיג זרח 

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

      33:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2763: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00247:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קראים                                                               :  שם התיק 

                                  1976-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];          הכנסת[ועדת חוקה חוק ומשפט ; בית המשפט העליון; קראים;     ורהפטיג זרח 

;                                                                  הכנסת השביעית 

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

      33:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2764: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00248:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קול ישראל ורשות השידור                                              :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        חילול שבת; רשות השידור;     ורהפטיג זרח 

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

      33:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2766: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00249:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח וורהפטיג                                  "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קליטת עולים                                                         :  שם התיק 

                                  1985-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

.           התיק כולל סקירה בנושא מעברות וישובי עולים מאת דב רוזן:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       יהודי תימן; משרד הפנים; מעברות; ישובי עולים; קליטת עליה;     ורהפטיג זרח 

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

      33:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2768: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00250:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הקונגרס היהודי העולמי                                               :  שם התיק 

                                  1949-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         הקונגרס היהודי העולמי;     ורהפטיג זרח 

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

      34:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2770: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00251:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק הקיבוץ                                                          :  שם התיק 

                                  1949-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1979: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                      הלכה]; קבוץ[שדה אליהו ; חוקה; הקבוץ הדתי;     ורהפטיג זרח 

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

      34:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2771: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00252:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קרן ספיר                                                            :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                         קרנות;     ורהפטיג זרח 

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

      34:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2788: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00253:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                          מרכז תקוותינו(קרן ילדינו :  שם התיק 

                                  1987-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

.                        שנות פעילות של קרן ילדנו25- בתיק פרסום  :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                              מרכזי תקותנו- קרן ילדנו ; מיסיון;     ורהפטיג זרח 

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

      34:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2789: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00254:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                              רבנות ראשית ורבנות ארצות המזרח(רבנות :  שם התיק 

                                  1993-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                  קטעי עתונות; נסים יצחק; הרבנות הראשית לישראל;     ורהפטיג זרח 

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

      34:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2790: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00255:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                      ר זרח ורהפטיג ודברים שנכתבו עליו"ראיונות עם ד:  שם התיק 

                                  1992-           עד1970-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            דת ומדינה; חזני מיכאל יעקב; פרס שמעון; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

;      כשרות; כפייה דתית; בן נתן רפאל; אוניברסיטת בר אילן;     טולידאנו יעקב משה 

;                                                     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

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

      34:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2791: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00255:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                      ר זרח ורהפטיג ודברים שנכתבו עליו"ראיונות עם ד:  שם התיק 

                                  1985-           עד1972-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;      חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; בית המשפט העליון; שרות לאומי;     ורהפטיג זרח 

;           קטעי עתונות; הרבנות הראשית לישראל; אוניברסיטת בר אילן;     דת ומדינה 

;                                  שפירא משה חיים; המר זבולון;     הכנסת השמינית 

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

      35:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2792: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00256:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

רפורמים                                                             :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                       רפורמים;     ורהפטיג זרח 

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

      35:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2793: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00257:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הרבנות הצבאית הראשית                                                :  שם התיק 

                                  1967-           עד1955-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 הרבנות הצבאית;     ורהפטיג זרח 



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

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

                                                 

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

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

      35:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2794: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00258:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                           סודי(רשימת איסורי חיתון :  שם התיק 

                                  1975-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

.                                                  תיק סודי ביותר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          הרבנות הראשית לישראל; בית הדין הרבני;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2795: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00259:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                      סודי(רוזנברג :  שם התיק 

                                  1954-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1984: פתוח לעיון בשנת 

.                                           סודי ביותר- תיק חסוי :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                  משרד המשפטים;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2796: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00260:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הרב הרצוג                                                           :  שם התיק 

                                  1961-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                           קטעי עתונות; הרצוג יצחק אייזיק הלוי;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2797: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00261:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הרב קוק                                                             :  שם התיק 

                                  1977-           עד1976-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    83- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         2007: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                           קוק אברהם יצחק הכהן;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2798: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00262:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הרב טולידנו                                                         :  שם התיק 

                                  1959-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                             טולידאנו יעקב משה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2799: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00263:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הרב ניסנבוים                                                        :  שם התיק 

                                  1980-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                 ניסנבוים יצחק;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2800: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00264:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

אילן                                                    -הרב מאיר בר:  שם התיק 

                                  1947-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                  בר אילן מאיר;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2801: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    84- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00265:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                 ביגמיה(ריבוי נשים :  שם התיק 

                                  1957-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

.        1957שנת ' חוברת א, קובץ רבני חדשי- בתיק פרסום בשם הפרדס :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         חוק שויון זכויות האשה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2802: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00266:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                   מאמריו(הרב גורן :  שם התיק 

                                  1981-           עד1971-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; בית הדין הרבני; חילול שבת; כפייה דתית; קטעי עתונות; גורן שלמה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      35:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2803: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00267:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מ                   "כולל סקירה על המו(רכוש האויב ורכוש יהודי בגולה :  שם התיק 

)                                               1947-1948" העברה"על  

                                  1950-           עד1946-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  קרן קיימת לישראל; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2804: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00268:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

')                                      הרבי מליובביץ(הרב שניאורסון :  שם התיק 

                                  1970-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         2000: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    85- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        מנחם מנדל שניאורסון' ר' - הרבי מלובביץ;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2805: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00269:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הרב צבי יהודה הכהן קוק                                              :  שם התיק 

                                  1976-           עד1976-         תאריך התיק מ 

                                                         2006: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            קוק צבי יהודה הכהן;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2807: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00270:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הרב אונטרמן                                                         :  שם התיק 

                                  1975-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         2005: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            אונטרמן איסר יהודה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2810: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00271:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

יק                                                      'הרב סולוביצ:  שם התיק 

                                  1971-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                       יק יוסף דב הלוי'סולוביצ;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2812: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00272:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

רמות שפירא                                                          :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    86- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1978-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                    רמות שפירא;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2813: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00273:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

רבנות מקומית ורבנות בארצות המזרח                                    :  שם התיק 

                                  1982-           עד1953-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              משרד הדתות; הרבנות הראשית לישראל;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2814: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00274:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הרב מיימון                                                          :  שם התיק 

                                  1989-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          מימון יהודה ליב הכהן;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2815: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00275:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הרב נריה                                                            :  שם התיק 

                                  1978-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2008: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     קטעי עתונות; נריה משה צבי;     ורהפטיג זרח 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    87- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2817: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00276:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הרבנות הראשית והיכל שלמה                                            :  שם התיק 

                                  1971-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         2001: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      פרסומים; היכל שלמה; הרבנות הראשית לישראל;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2819: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00277:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק שעות עבודה ומנוחה                                               :  שם התיק 

                                  1950-           עד1950-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         חוק שעות עבודה ומנוחה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2822: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00278:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

שבויים                                                              :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                                    ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2824: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00279:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

שחיתות אנשי ציבור                                                   :  שם התיק 

                                  1979-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    88- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                           חברה לשכון בנין ופתוח- משהב ; נתניה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2825: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00280:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

שואה                                                                :  שם התיק 

                                  1985-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                              קטעי עתונות; פולין; יד ושם; שואה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      36:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2826: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00281:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                             הרצאה על השחיטה(שחיטה :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                         כשרות;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2827: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00282:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק השיפוט הצבאי                                                    :  שם התיק 

                                  1988-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                               בגין מנחם; ל"צה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2828: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00283:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק שירות בטחון                                                     :  שם התיק 

                                  1951-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    89- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                          ל"צה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2829: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00284:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                     כללי(חוק השבת :  שם התיק 

                                  1980-           עד1945-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הלכה; ליבוביץ ישעיהו; קטעי עתונות; חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2830: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00284:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                     כללי(חוק השבת :  שם התיק 

                                  1979-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        חוק שעות עבודה ומנוחה; הכנסת האחת עשרה;     ורהפטיג זרח 

;                       וייצמן חיים; קטעי עתונות; צוותי מדע ותורה-     מכון צמת  

;       הרבנות הראשית לישראל; עוזיאל בן ציון מאיר חי;     הרצוג יצחק אייזיק הלוי 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2831: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00285:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק השבות                                                           :  שם התיק 

                                  1979-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2009: פתוח לעיון בשנת 

.                        כהן. בתיק פרסום בשם חוק השבות מאת חיים ה:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         מיהו יהודי; חוק השבות;     ורהפטיג זרח 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    90- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2832: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00286:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                 הרצאה(שיתוף נכסים :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

ורהפטיג בקונגרס העולמי        . ר ז"הרצאה בנושא שיתוף נכסים מפי ד:       הערות 

.                                                    למדעי היהדות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                         חוק שויון זכויות האשה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      37:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2833: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00287:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

השבועה בבתי המשפט                                                   :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                          הלכה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2834: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00288:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

שמיטה                                                               :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                          הלכה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2835: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00289:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

שרגאי                                                          . ז.ש:  שם התיק 

                                  1995-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    91- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  קטעי עתונות; שרגאי שלמה זלמן;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2836: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00290:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                ילדי תימן(הערות לחוק אימוץ - שונות :  שם התיק 

                                  1997-           עד1996-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        קטעי עתונות; ילדי תימן;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2837: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00291:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                      קונסטיטוציוניים ועוד(תזכירים :  שם התיק 

                                  1948-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1978: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        ם"או; חוקה; מחלקת החינוך- הועד הלאומי ;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2838: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00292:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

תקופת קום המדינה                                                    :  שם התיק 

                                  1992-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         קטעי עתונות; מדינת ישראל]; הכנסת[ועדת חוקה חוק ומשפט ;     ורהפטיג זרח 

;                   מגילת העצמאות; שפירא משה חיים; מאיר גולדה;     בן גוריון דוד 

];                        מדינת ישראל[מועצת העם ; מחלקת החינוך-     הועד הלאומי  

--------------------------------------------------------------------------------

      38:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2839: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00292:        מספר תיק100: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    92- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

תקופת קום המדינה                                                    :  שם התיק 

                                  1950-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];   הכנסת[ועדת חוקה חוק ומשפט ; חוקה; קטעי עתונות; מדינת ישראל;     ורהפטיג זרח 

;                                               בית המשפט העליון;     פרוטוקולים 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2840: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00293:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                   הרצאה(על התמורה :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                               משפט עברי; הלכה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2841: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00294:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הברית העולמית של צעירי החלוץ                     (תנועת תורה ועבודה :  שם התיק 

)                                                           ז"והפוהמ 

                                  1951-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          תוניסיה; אירן; אונא משה; תורה ועבודה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2842: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00295:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                             הרצאה(התקדים במשפט העברי ובמשפט העמים :  שם התיק 

                                  1957-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    93- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                             משפט עברי; הלכה; בית המשפט העליון;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2843: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00296:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

תדפיסים                                                             :  שם התיק 

ראה מלות          , ר ורהפטיג "בתיק תדפיסים מאת ד. התיק ללא תאריך:       הערות 

.                                                            מפתח 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; הכנסת הרביעית; דת ומדינה;     ורהפטיג זרח 

;                                    משפט עברי; מדינת ישראל;     ישיבות תיכוניות 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2844: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00297:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ר                                                         "תקנות הרה:  שם התיק 

                                  1993-           עד1975-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        בית המשפט העליון; בית הדין הרבני; הלכה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      39:            מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2845: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00298:        מספר תיק100: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

רשת תורה ומלאכה                                                     :  שם התיק 

                                  1981-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                קטעי עתונות; ישיבת תורה ומלאכה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2931: מספר פריט 

        )      3:              מספר כרכים00001:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הכנסת                                             - ר זרח ורהפטיג "ד:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    94- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1960-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;           בתי כנסת; נסים יצחק]; ישוב קהילתי[אבן שמואל ; הכנסת;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2932: מספר פריט 

        )      3:              מספר כרכים00002:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הכנסת                                             - ר זרח ורהפטיג "ד:  שם התיק 

                                  1960-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          הקונגרס היהודי העולמי; נחלים- ישיבת נחל יצחק ; הכנסת;     ורהפטיג זרח 

;                                    אור יהודה; ישיבת נתיב מאיר;     אגודת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2933: מספר פריט 

        )      3:              מספר כרכים00001:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הכנסת                                             - ר זרח ורהפטיג "ד:  שם התיק 

                                  1960-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      ההסתדרות הציונית העולמית; יד ושם; נחלים- ישיבת נחל יצחק ;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2934: מספר פריט 

        )      4:              מספר כרכים00002:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הכנסת                                             - ר זרח ורהפטיג "ד:  שם התיק 

                                  1961-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    הקונגרס היהודי העולמי; ישיבת אור עציון; קרית גת; חילול שבת;     ורהפטיג זרח 

;                                                          יד ושם;     היכל שלמה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    95- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2951: מספר פריט 

        )      4:              מספר כרכים00002:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הכנסת                                             - ר זרח ורהפטיג "ד:  שם התיק 

                                  1961-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                היכל שלמה; מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל; הכנסת;     ורהפטיג זרח 

;                                        עכו; בתי כנסת;     הרבנות הראשית לישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2960: מספר פריט 

        )      4:              מספר כרכים00002:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הכנסת                                             - ר זרח ורהפטיג "ד:  שם התיק 

                                  1961-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;         מועצות דתיות; אגודת ישראל; בתי כנסת; חינוך דתי; הכנסת;     ורהפטיג זרח 

;                                                                   יריה'    אלג 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה2987: מספר פריט 

        )      4:              מספר כרכים00002:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הכנסת                                             - ר זרח ורהפטיג "ד:  שם התיק 

                                  1961-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         1991: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                מועצות דתיות; ישיבת מרכז הרב; היכל שלמה; הכנסת;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3019: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

רדיו קול ישראל                                                      :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    96- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 אבן אבא; אורתודוקסים; רפורמים; אופקים; תקשורת;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3023: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ניתוחי מתים                                                         :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                הלכה; קטעי עתונות; ניתוחי מתים;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3027: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חינוך                                                               :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                          חינוך ממלכתי דתי; חינוך; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3031: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ל                                                   "העלאת גופות מחו:  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                     בתי עלמין;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3040: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    97- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

רבנות                                                , טוענים רבניים:  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מועצות דתיות; קטעי עתונות; מיסיון; הרבנות הראשית לישראל;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3054: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

תנועה ליהדות של תורה                                                :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            כפייה דתית; קטעי עתונות; דת ומדינה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3055: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נוצרים                                                              :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   נוצרים; דרוזים; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3060: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

י עגנון                                                           "ש:  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         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  

    98- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                קטעי עתונות; תקשורת; חילול שבת;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3062: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חינוך יהודי בגולה                                   - יהודי התפוצות :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                 קטעי עתונות; ישיבות תיכוניות; אירן; חינוך דתי;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3064: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מצב עדה יונית אורתודוכסית                                           :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            אורתודוקסים; ערבים;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3065: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומי השר                                                           :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                            בתי כנסת; קטעי עתונות; הכנסת הששית;     ורהפטיג זרח 

;                   אגודת ישראל; צרפת; דת ומדינה;     חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3075: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

    99- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

עזבון צוקרמן                                                        :  שם התיק 

                                  1966-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                משרד הדתות; אונטרמן איסר יהודה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3076: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פולמוס                                                              :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       דת ומדינה; נסים יצחק; בית דגן; הלכה; חרדים; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

;                                                                     מיהו יהודי 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3077: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

העתק מכתב הרב מורנו בענין בתי עלמין בפולניה                         :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                              פולין; בתי עלמין;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3078: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ירושלים                               - סקירת משרד החוץ עם יחסי בון :  שם התיק 

                                  1965-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 6:                סימול מקורי 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   100- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;        הולנד; ארצות הברית; בריטניה; קנדה; ארגנטינה; משרד החוץ;     ורהפטיג זרח 

;                            קטעי עתונות; פולין; צרפת; אתיופיה;     ברית המועצות 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3079: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

אדמיניסטרציה משרד                                                   :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 1:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                    משרד הדתות;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3081: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ר ורהפטיג                       "ראיון עם ד(יפן , וילנא- הקלטות השר :  שם התיק 

)                               בנושא הצלת יהודים במלחמת העולם השניה 

                                  1966-           עד1965-         תאריך התיק מ 

                                                 2:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                ברית המועצות; יפן; פולין; הצלה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3083: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

גיור                                                                :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 3:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             רפורמים; כשרות; גיור; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   101- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3084: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                   ציריך, נסיעת השר לוינה, ביוגרפיה:  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 4:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     שוויץ; אוסטריה; משרד החוץ;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3085: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

צוואת בידרמן לבניית בית כנסת                                        :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 5:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                      בתי כנסת;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3086: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מיסיון                                                              :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                           קטעי עתונות; מיסיון;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3087: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קובץ יום העצמאות                                                    :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   102- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                 7:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                  נריה משה צבי; הלכה; יום העצמאות; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3088: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ילדי תימן                                                           :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 8:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                 הכנסת; קטעי עתונות; ילדי תימן;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3089: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פלומבו                                                              :  שם התיק 

                                  1966-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 9:                סימול מקורי 

                                                         1996: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        חילול שבת; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3090: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ילודה                                                               :  שם התיק 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                 10:               סימול מקורי 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   103- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                         חוק לעידוד הילודה בישראל; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3096: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

בכתב                         , בהבעה- בחינות במשפטים ובלימודי יסוד :  [שם התיק 

]                                                            ובחיבור 

                                  1950-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1980: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   האוניברסיטה העברית בירושלים;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3098: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

אגודת                   , קרן ילדנו, ערעור לבית הדין הגדול בירושלים:  [שם התיק 

]                                           בית הרבנות הראשית בישראל 

                                  1957-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       התיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          מיסיון; בית הדין הרבני; דרוזים; הרבנות הראשית לישראל;     ורהפטיג זרח 

;                                                   מרכזי תקותנו-     קרן ילדנו  

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3102: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

אלבום בנידון בתי כנסת                                               :  שם התיק 

                                  1958-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 0/39:             סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                      בתי כנסת;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3104: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק200: מספר מחזור 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   104- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

אישור מינויו של חבר הכנסת זרח ורהפטיג כסגן שר                      :  [שם התיק 

]                                                              הדתות 

                                  1956-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 0/42:             סימול מקורי 

                                                         1986: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                             הכנסת; משרד הדתות;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3108: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים00032:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                           ר זרח ורהפטיג"ד- סגן שר הדתות - מכתבים :  [שם התיק 

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 42/א:             סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                             הכנסת; משרד הדתות;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3110: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים00032:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                           ר זרח ורהפטיג"ד- סגן שר הדתות - מכתבים :  [שם התיק 

                                  1957-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                 42/א:             סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       הכנסת; משרד הדתות; הרבנות הראשית לישראל;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3114: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים00033:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ר                   "קביעת פגישות וראיונות עם סגן שר הדתות ד[פגישות :  שם התיק 

]                                                        זרח ורהפטיג 

                                  1957-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 42/ב:             סימול מקורי 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   105- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                             הכנסת; משרד הדתות;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3115: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים00033:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קביעת פגישות וראיונות עם סגן שר הדתות                       [פגישות :  שם התיק 

]                                                    ר זרח ורהפטיג"ד 

                                  1958-           עד1956-         תאריך התיק מ 

                                                 42/ב:             סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                       משרד הדתות; בתי כנסת; ישיבת תורה ומלאכה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3117: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים00034:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ר זרח                      "סגן שר הדתות ד- מכתבים [ורהפטיג - הכנסת :  שם התיק 

]                                                            ורהפטיג 

                                  1957-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 5/42:             סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      משרד הדתות; הכנסת; הקונגרס היהודי העולמי;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3118: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים00034:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ר זרח                      "סגן שר הדתות ד- מכתבים [ורהפטיג - הכנסת :  שם התיק 

]                                                            ורהפטיג 

                                  1957-           עד1957-         תאריך התיק מ 

                                                 5/42:             סימול מקורי 

                                                         1987: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   106- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                             משרד הדתות; הכנסת;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3119: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ר                    "מכתבים חבר הכנסת ד- פרטי [הכנסת - ורהפטיג זרח :  שם התיק 

]                                                        זרח ורהפטיג 

                                  1960-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1990: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       התיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                               ה"ישיבת כפר הרא; שפירא משה חיים;     ורהפטיג זרח 

];   מושב[מירון ; חינוך דתי; חינוך ממלכתי דתי]; מפלגת פועלי ארץ ישראל[י "    מפא 

;                                     הכנסת; הקונגרס היהודי העולמי;     קואליציה 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3124: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ר זרח ורהפטיג ולשר משה                     "מכתבית לד[התכתבות פרטית :  שם התיק 

]                                                              שפירא 

                                  1963-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                          שפירא משה חיים; הלכה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3126: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

בלשכת השר                                   ) עניני עובדים(תיק אישי :  שם התיק 

                                  1962-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    נוצרים; כשרות; ניתוחי מתים;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3128: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   107- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוברת על הכנת המשק                  , תזכיר להצעות חוק[ועדות הממשלה :  שם התיק 

]                         ח המכון הישראלי למוסיקה דתית"דו, לשעת חרום 

                                  1963-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     מוסיקה דתית; אשכול לוי; דיין משה; בן גוריון דוד; התיישבות;     ורהפטיג זרח 

;                                                                          הכנסת 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3129: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים00039:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                 סודי(תכתובת ממשלה :  שם התיק 

                                  1962-           עד1961-         תאריך התיק מ 

                                                         1992: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       התיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    דרוזים; יפן; בן גוריון דוד; סוריה; בנקים; מצרים; חינוך דתי;     ורהפטיג זרח 

;                                                          צפת;     מועצות דתיות 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3132: מספר פריט 

        )      2:              מספר כרכים00039:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                                 סודי(תכתובת ממשלה :  שם התיק 

                                  1963-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       התיק חסוי:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; הרבנות הראשית לישראל; הכנסת; חילול שבת; שפירא משה חיים; בנקים;     ורהפטיג זרח 

;                                                                      משרד החוץ 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3135: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

תכתובת ממשלה                                                        :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   108- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1963-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                מרכזי תקותנו- קרן ילדנו ; מיסיון; חינוך; הכנסת;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3139: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                  גיל- מתן הכשרים לבתי המלון נשיא ואור [מלון הנשיא :  שם התיק 

                                  1958-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                 61:               סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  כשרות; ירושלים; מועצות דתיות;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3140: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הערות להנחיות הרישום                        .1: ענייני מירשם התושבים:  שם התיק 

.                                             הוראות בענייני רישום.2 

                                  1958-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

בתיק נמצאת חוברת בהוצאת משרד הפנים בנושא הוראות נוהל לרישום      :       הערות 

.                                                          תושבים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  הכנסת; מעמד אישי; משרד הפנים;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3143: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הערות להנחיות הרישום שהוצאו                  - ענייני מירשם התושבים :  שם התיק 

.                                                  על ידי משרד הפנים 

                                  1958-           עד1949-         תאריך התיק מ 

                                                 58:               סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   109- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  מעמד אישי; משרד הפנים; הכנסת;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3145: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הוראות נוהל לרישום                   , תקנות והוראות לרישום נישואין:  [שם התיק 

]                           שינוי המצב האישי במירשם התושבים, התושבים 

                                  1958-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                 62:               סימול מקורי 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      מעמד אישי; משרד הפנים; הכנסת; משרד הדתות;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3146: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

)                                    מיהו יהודי(בעיות מירשם התושבים :  שם התיק 

                                  1959-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];            הסתדרות כללית[העובד הדתי ; משרד הדתות; מיהו יהודי;     ורהפטיג זרח 

;                                                                 בית הדין הרבני 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3147: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

רישום נישואין                        (תיק פסקי דין בית המשפט העליון :  שם התיק 

)                                                            אזרחיים 

                                  1963-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         1993: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        חוק נישואין וגירושין; בית המשפט העליון;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   110- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3148: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

,                    בחירות לרבנות הראשית ולרבני ערים- קטעי עתונות :  [שם התיק 

]                         ספריית הכותל וארכיון חיינו הדתיים- מכתבים  

                                  1973-           עד1962-         תאריך התיק מ 

                                                         2003: פתוח לעיון בשנת 

.                     1973-מכתבים מ, 1962-1964קטעי עתונות מהשנים :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      חרדים; הרבנות הראשית לישראל; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3149: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מחלקה לענייני קבורה                  [סקירה על עבודות המחלקות במשרד :  שם התיק 

]               מחלקת הכשרות הארצית, מחלקה לענייני הקראים והשומרונים 

                                  1967-           עד1966-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;      מועצות דתיות; קראים; מוסיקה דתית; בתי כנסת; מוסד הרב קוק;     ורהפטיג זרח 

;                                    נוצרים; כשרות; מקומות קדושים;     בתי עלמין 

;   מרכזי תקותנו- קרן ילדנו ; מיסיון; המכון לסרטים על נושאים יהודיים-     נהורה  

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                 מספר יחידה3150: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

,                      ר ורהפטיג"דברי ד- חוק יסוד הכנסת [חוק בחירות :  שם התיק 

]                                              הבחירות- קטעי עתונות  

                                  1958-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                     בחירות לכנסת; הלכה; הכנסת;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15011: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

משפט עברי                                                           :  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   111- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                     משפט עברי;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15012: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00002:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                                תקונים, רשימות, כתבי יד[זריחת השני :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                     משפט עברי;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15013: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00002:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                               תיקונים, רשימות, כתבי יד[זריחת השני :  שם התיק 

ירחון לתורה ולמדעי היהדות          " סיני- "בתיק . התיק ללא תאריך:       הערות 

נ                                       "אדר תש- שבט , טבת- כסלו  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            פרסומים; משפט עברי;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15014: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ממשלת המנדט הבריטי                                                  :  שם התיק 

                                  1947-           עד1947-         תאריך התיק מ 

                                                         1977: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   פרסומים; ממשלת המנדט הבריטי;     ורהפטיג זרח 

  -             SURVEYSPECIAL BULLETIN NOECONOMICAND1  OF SOCIAL.  .א-  בתיק  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   112- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

  CONDITIONSIN IN ARAB VILLAGES, 1944                                        .

                      MEMORANDUM ON THE ADMINISTRATION OF PALESTINE UNDER.  ב 

  THE MANDATE                                                                .

--------------------------------------------------------------------------------

      1:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15015: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דיני מכר ושכירות                                                    :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                         חוקים;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15016: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                   , הלכה:  שם התיק 

                                  1997-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  יק יוסף דב הלוי'סולוביצ; רדלר פלדמן יהושע; הלכה; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15017: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פרסומים                                       , המשפט העברי- מאמרים :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                         המזרחי; דת ומדינה; משפט עברי; פרסומים;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15018: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מעמד אישי                                          - בית הדין הרבני :  שם התיק 

                                  1958-           עד1952-         תאריך התיק מ 

                                                         1988: פתוח לעיון בשנת 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   113- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             עוזיאל בן ציון מאיר חי; בית הדין הרבני; מעמד אישי;     ורהפטיג זרח 

;                                                         הרצוג יצחק אייזיק הלוי 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15019: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פרקי עתונות                               , פרוטוקולים, בחירות לכנסת:  שם התיק 

                                  1997-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;    בן גוריון דוד; קטעי עתונות; פרוטוקולים; אוניברסיטת בר אילן;     ורהפטיג זרח 

;                                      בתי כנסת; הכנסת העשירית;     בחירות לכנסת 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15020: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

 שנות מדינה                                                       50:  שם התיק 

                                  1967-           עד1967-         תאריך התיק מ 

                                                         1997: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];    מדינת ישראל[מועצת העם ; מלחמת ששת הימים; חזית דתית מאוחדת;     ורהפטיג זרח 

;                                                                    מדינת ישראל 

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15021: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

אילן                    - אוניברסיטת בר, הטכניון, חיפה- אוניבסיטאות :  שם התיק 

                                  1981-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               מכון טכנולוגי לישראל- הטכניון ; אוניברסיטת חיפה;     ורהפטיג זרח 

;                                                             אוניברסיטת בר אילן 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   114- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

      2:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15022: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

משפט עברי                                                           :  שם התיק 

                                  1959-           עד1958-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                               משפט עברי; הלכה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15023: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

רוב ומיעוט                                              - משפט עברי :  שם התיק 

בתיק חוברת בין דימוקרטיה ליהדות הוצאת            . התיק ללא תאריך:       הערות 

.                                    ח"התשמ, ירושלים, משרד החינוך 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                            פרסומים; משפט עברי;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15024: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

שינוי גירסאות והשפעתן על ההלכה                          - משפט עברי :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                               הלכה; משפט עברי;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15025: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                אחריות על נזקים, מזונות- משפט עברי :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   115- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                               הלכה; משפט עברי;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15026: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00015:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

כפייה בגט                                                           :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                             משפט עברי; מעמד אישי; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      3:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15027: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00015:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

כפייה בגט                                                           :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                    משפט עברי; הלכה; מעמד אישי;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15028: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00015:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

משפט עברי                                                - כפיה בגט :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                               הלכה; משפט עברי;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15029: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דברי הלכה                                                           :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   116- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;                                                          הלכה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15030: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קטעי עתונות                   , הזמנות לארועים- דואר נכנס . התכתבות :  שם התיק 

                                  1999-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2029: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                        קטעי עתונות; בורג יוסף;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15031: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דברי הלכה                                                           :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                          הלכה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15032: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דברי הלכה                                                           :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                          הלכה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      4:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15033: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דברי הלכה                                                           :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   117- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                          הלכה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15034: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ר זרח ורהפטיג                     "פרקים מספרו של ד" חמשים שנה בשנה:  "שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             הרבנות הראשית לארץ ישראל; הועד הלאומי לכנסת ישראל;     ורהפטיג זרח 

;        הר הבית; הכותל המערבי; מלחמת יום הכיפורים; גוש עציון;     בן גוריון דוד 

;             מלחמת ששת הימים; הרובע היהודי- ירושלים ; העיר העתיקה-     ירושלים  

;                                              מדינת ישראל;     חזית דתית מאוחדת 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15035: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

המשפט העברי בפסיקה                                                  :  שם התיק 

                                  1997-           עד1997-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                   בית המשפט העליון; משפט עברי;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15036: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נספחים                                                - חוקה לישראל :  שם התיק 

                                  1959-           עד1948-         תאריך התיק מ 

                                                         1989: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       מעמד אישי; חוק איסור הונאה בכשרות; הרבנות הראשית לישראל;     ורהפטיג זרח 

; ל"צה; גורן שלמה; חילול שבת; שרות לאומי; הרצוג יצחק אייזיק הלוי;     פרוטוקולים 

;                                                       דת ומדינה;     משפט עברי 

--------------------------------------------------------------------------------



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   118- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15037: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

כרטיסי ביקור                                                 , כנסים:  שם התיק 

                                  1988-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                                    ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      5:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15038: מספר פריט 

                                  )      00025:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

תזכירים                                       - רשימות ופתקים שונים :  שם התיק 

.                                     ראה תקציר.  התיק  ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];                                         תנועה פוליטית[התחיה ;     ורהפטיג זרח 

.   בהוצאת שורת המתנדבים? את מי אין שופטים- על השחיתות "חוברת בשם . א-  בתיק  

.                                                      התחיה- תעודת זהות .  ב 

.                                                       חוברת בשפה הערבית.  ג 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15039: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

,                  עונשין, מקומות קדושים, שירותי הדת, הרבנות- חוקים :  שם התיק 

בתי דין רבניים                                         , שירות בטחון 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                חוק שיפוט בתי דין רבניים; חוק נישואין וגירושין;     ורהפטיג זרח 

;                                                                חוק שירות בטחון 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15040: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

,                  מיהו יהודי, שבת, כשרות, אנטומיה ופתולוגיה- חוקים :  שם התיק 

דת ומדינה                                            , השבות, ההסגרה 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   119- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

; חוק השבות; חוק מנוחת שבת ומועדי ישראל; חוק איסור הונאה בכשרות;     ורהפטיג זרח 

;                                          חוק ההסגרה; דת ומדינה;     מיהו יהודי 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15041: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דברי הלכה                                                           :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                          הלכה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15042: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

,                      זכויות האשה, חוקת יסוד- חוקים , מגילת העצמאות:  שם התיק 

הדיינים                                                , דיני עונשין 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;  חוק שויון זכויות האשה; חוק הדיינים; דת ומדינה; מגילת העצמאות;     ורהפטיג זרח 

;                                                                           חוקה 

--------------------------------------------------------------------------------

      6:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15043: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

משפט עברי                                                           :  שם התיק 

                 WEAPONS TO RIYADHבתיק חוברת בשם . התיק ללא תאריך:       הערות 

.                               1981אפריל , א"בהוצאת אוניברסיטת ת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                     משפט עברי;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15044: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   120- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                , התכתבות:  שם התיק 

                                  1997-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

                                            1997,1974: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                        הכותל המערבי; ישיבת הכותל; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15045: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                       תודה, תנחומים, ברכה- מכתבים :  שם התיק 

.                                                              כנסים 

                                  1996-           עד1959-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                                    ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15046: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים של הרב גורן שלמה                                             :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                  גורן שלמה; הלכה; קטעי עתונות;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15047: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוק השבות                                  , דת ומדינה- קטעי עתונות :  שם התיק 

                                  1998-           עד1998-         תאריך התיק מ 

                                                         2028: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   121- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;              קטעי עתונות; רבין יצחק; חוק השבות; הכנסת השלישית;     ורהפטיג זרח 

;                                       דת ומדינה; מיהו יהודי;     בן גוריון דוד 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15048: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

לוי יצחק                               , ד"מצ", למפנה- "קטעי עתונות :  שם התיק 

                                  1996-           עד1954-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;               קטעי עתונות]; סיעה[למפנה ; לוי יצחק; המר זבולון;     ורהפטיג זרח 

;                     המחתרת היהודית; בני עקיבא בארץ ישראל;     חינוך ממלכתי דתי 

;                                                  מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15049: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הכנסת השניה                                         - הממשלה הזמנית :  שם התיק 

                                  1951-           עד1951-         תאריך התיק מ 

                                                         1981: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;            ממשלת המנדט הבריטי]; ארץ ישראל[חלוקה ; הכנסת השניה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15050: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

טכסים                                                               :  שם התיק 

                                  1996-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                                    ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15051: מספר פריט 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   122- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ד                                                                "חב:  שם התיק 

הממשלתית למדליות                                     , החשמל- חברות  

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

.              ב"שבט תשמ , 39. ד גליון מס"חוברת בשם כפר חב- בתיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                   ד"תנועת חב; החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15052: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ירושלים                                                             :  שם התיק 

                                  1965-           עד1960-         תאריך התיק מ 

                                                         1995: פתוח לעיון בשנת 

                1965 - 1960- ה "תשכ- כ "תש- שש שנות פעולה - בתיק :       הערות 

.                                            בהוצאת עירית ירושלים 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                       ירושלים;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15053: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ל                                             "חוברת נעמי ז- כתב יד :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                                    ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15063: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קרנות ועמותות                                     , ל"צה, העובד הדתי:  שם התיק 

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

             1978ינואר , ח"שבט תשל, 260גליון , חוברת מערכות: בתיק:       הערות 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   123- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                        1981 - 1980, 1978תאריך התיק .  ל"הוצאת צה 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

];            הסתדרות כללית[העובד הדתי ]; מאזן[דין וחשבון כספי ;     ורהפטיג זרח 

;                                           קטעי עתונות;     קוק אברהם יצחק הכהן 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15064: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

כללי                                                                :  שם התיק 

                                  1997-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2027: פתוח לעיון בשנת 

.                                                       ראה תקציר:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                      קטעי עתונות; המר זבולון; פרס שמעון; שואה;     ורהפטיג זרח 

 בהוצאת הקונגרס היהודי העולמי1998מאי , 152גליון " בתפוצות. "א-  בתיק החוברות  

בהוצאת , 1997אוקטובר , 1997אפריל , 1996ספטמבר ,  - 3,2,1גליונות " משואות.." ב 

.                                                                  חברה קדישא 

.                                           עבודת גמר בנושא מגילת העצמאות.  ג 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15065: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דברי הלכה                                                           :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                          הלכה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15066: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פסקי דין בעניני מעמד אישי                              - משרד הדתות :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         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  

   124- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

; מעמד אישי; הרבנות הראשית לישראל; משרד הדתות; בית המשפט העליון;     ורהפטיג זרח 

;                                                                        רפורמים 

--------------------------------------------------------------------------------

      8:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15067: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

אוסף פסקי דין                                                       :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;     משפט עברי; גורן שלמה; הלכה; מעמד אישי; יהודי ברית המועצות;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15068: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ועדת חוקה                      , מכתבי בקשות, ר ורהפטיג"כ ד"ח- כנסת :  שם התיק 

                                  1996-           עד1974-         תאריך התיק מ 

                                                         2026: פתוח לעיון בשנת 

כנסת             "בתיק החוברת . 1996-1995, 1978, 1974: תאריך התיק:       הערות 

הוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל     , ה"ירושלים תשמ" ,דף חדש- חדשה  

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;             ועדות הכנסת; הרצוג חיים; קראים; הכנסת; קליטת עליה;     ורהפטיג זרח 

];                                                הכנסת[    ועדת חוקה חוק ומשפט  

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15069: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ר זרח ורהפטיג                                     "נאומי בחירות של ד:  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          קטעי עתונות; בית הדין הרבני; אגודת ישראל; מיהו יהודי;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15070: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הספדים                                        , הסכמי שלום, בתי כנסת:  שם התיק 



 "             " LMS PLUS ** 18/11/04- תאריך **       המכון לחקר הציונות הדתית  

   125- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

                                  1981-           עד1978-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                          1981, 1978- תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;          קטעי עתונות]; מאזן[דין וחשבון כספי ; היכל שלמה; הלכה;     ורהפטיג זרח 

;                    ארצות ערב; הסכם שלום; בתי כנסת; בגין מנחם;     בחירות לכנסת 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15071: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

רשימות וטיוטות בדברי תורה                                           :  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;                                                          הלכה;     ורהפטיג זרח 

--------------------------------------------------------------------------------

      9:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה15072: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק300: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חוקים והצעות חוק                                                    :  שם התיק 

                                  1983-           עד1963-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                               1983, 1976, 1974, 1963: תאריך התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

                                                  1     1  1):  מדף, מקור, אתר(מלאי  

;       חוקים; חוק העמותות; חוק שיפוט בתי דין רבניים; הצעות חוק;     ורהפטיג זרח 

;                                       חוק יסוד זכויות האדם;     חוק הגנת הדייר 

--------------------------------------------------------------------------------

      7:             מספר מיכלPA/16:                מספר יחידה16071: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק200: מספר מחזור 

ר זרח ורהפטיג                                   "ד- ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מחלקה לענייני קבורה                  [סקירה על עבודות המחלקות במשרד :  שם התיק 

]               מחלקת הכשרות הארצית, מחלקה לענייני הקראים והשומרונים 

                                  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  

   126- כללי        דף מספר ) -      מספרון (        ח פריטים "דו 

                                                 

--------------------------------------------------------------------------------

;      מועצות דתיות; קראים; מוסיקה דתית; בתי כנסת; מוסד הרב קוק;     ורהפטיג זרח 

;                                    נוצרים; כשרות; מקומות קדושים;     בתי עלמין 

;   מרכזי תקותנו- קרן ילדנו ; מיסיון; המכון לסרטים על נושאים יהודיים-     נהורה  

--------------------------------------------------------------------------------

                                              442: כ פריטים"סה 

                                             66.2: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                              442:   כ מלאי"סה 




