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

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

                                                 

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

* 

;                                                                  AP71/   מי    

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

      1:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12736: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים                                                              :  שם התיק 

                                  1981-           עד1973-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                         חינוך דתי; עליית הנוער;     שפירא יוסף 

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

      1:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12737: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

')                                              כ'-א(מועמדים לעבודה :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      1:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12738: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

')                                              פ'-ל(מועמדים לעבודה :  שם התיק 

                                  1982-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      1:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12739: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

')                                              ת'-צ(מועמדים לעבודה :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

תיק חסוי                                                         :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      1:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12740: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דברים                                                               :  שם התיק 

                                                    1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; ועידות עולמיות- בני עקיבא ; שפירא יוסף; קליטת עליה; חינוך דתי;     עליית הנוער 

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

      1:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12741: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דברים                                                               :  שם התיק 

                                                    1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            עליה; עליית הנוער; שפירא יוסף; ל"מפד; אפליה על רקע עדתי- ל "    מפד 

;                המר זבולון; בני עקיבא בארץ ישראל; הארגון העולמי-     נשי מזרחי  

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

      1:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12742: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דברים                                                               :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                        עליית הנוער; כנס מפקחים;     שפירא יוסף 

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

      1:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12759: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא  יוסף                                       - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נאומים ומאמרים                                                      :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12760: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

בני עקיבא                                                           :  שם התיק 

                                  1983-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                        מחלקת הדרכה- בני עקיבא ;     שפירא יוסף 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12761: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

בני עקיבא                                                           :  שם התיק 

                                  1982-           עד1982-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                ועדת הכשרות- בני עקיבא ; חומר הדרכה- בני עקיבא ;     שפירא יוסף 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12762: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ל                                                               "מפד:  שם התיק 

                                  1981-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2011: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 התנחלות; שפירא יוסף; ל"    מפד 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12763: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

רמת הגולן                                                           :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                      רמת הגולן;     שפירא יוסף 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12764: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

עליית הנוער                                                         :  שם התיק 

                                  1982-           עד1980-         תאריך התיק מ 

                                                         2012: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             חינוך; עליית הנוער;     שפירא יוסף 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12765: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

עליית הנוער                                                         :  שם התיק 

                                  1980-           עד1979-         תאריך התיק מ 

                                                         2010: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];            פרסום[תכנית פעולה ; פרוטוקולים; חינוך; עליית הנוער;     שפירא יוסף 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12770: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ישובים סניפים                                                :  ד"מצ:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                      שפירא יוסף; מחנה הציונות הדתית- ד "    מצ 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12775: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חומר הנשלח לחברי ההנהלה                                             :  שם התיק 

                                  1985-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          פרוטוקולים; מחנה הציונות הדתית- ד "מצ;     שפירא יוסף 

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

      3:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12784: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פרוטוקולים והחלטות                                                  :  שם התיק 

.                                                      מישיבות מועצה 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   פרוטוקולים; מצעים; מחנה הציונות הדתית- ד "מצ;     שפירא יוסף 

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

      3:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12785: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

אירוח נציגים                                                        :  שם התיק 

.                                                       ל"רשמיים מחו 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      3:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12791: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                       - ארכיוניים אישיים : שם יחידה 

התכתבות עם שפירא                                                    :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                          חוקה; שרגאי שלמה זלמן;     שפירא יוסף 

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

      3:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12793: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נסיעת השר לפאריז                                                    :  שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      3:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12796: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                       - ארכיוניים אישיים : שם יחידה 

פ                                                   "דרא- נסיעת השר :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    דרום אפריקה;     שפירא יוסף 

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

      3:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12797: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פ                                                   "דרא- נסיעת השר :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    דרום אפריקה;     שפירא יוסף 

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

      3:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12798: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פ                                                   "דרא- נסיעת השר :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    דרום אפריקה;     שפירא יוסף 

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

      3:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12799: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פ                                                   "דרא- נסיעת השר :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    דרום אפריקה;     שפירא יוסף 

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

      3:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12800: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פ                                                   "דרא- נסיעת השר :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               מכון גבוה ללימודי היהדות- ארץ חמדה ; דרום אפריקה;     שפירא יוסף 

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

      3:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12807: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00026:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נסיעת השר לאיטליה                                                   :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       איטליה- ל "בני עקיבא בחו;     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12808: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00027:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

"                                                    מרכז הרב"חומר  :  שם התיק 

החומר פתוח לעיון                      " - מרכז הרב"אסופת מאמרים מ:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                          יהודי תימן; קלישר צבי; ישיבת מרכז הרב;     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12809: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

"                                                     ארץ חפץ"חומר  :  שם התיק 

                                  1985-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12810: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חברות בעמותות שונות                                                 :  שם התיק 

)                                                   לשכת השר שפירא ( 

                                  1987-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12830: מספר פריט 

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

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פגישות עם שרים                                                      :  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12832: מספר פריט 

)      ב    ( '3:              מספר כרכים00031:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פגישות עם שרים                                                      :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12835: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פגישות עם שרים                                                      :  שם התיק 

                                                    1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12836: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נסיעת השר לאנגליה                                                   :  שם התיק 

                                  1986-           עד1985-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; עליה;     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12837: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ממשלה                                                               :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     שומרון וחבל עזה,יהודה- ע "יש; עיירות פיתוח;     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12838: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ביתא                                                                :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12862: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

אוטונומיה                                                           :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12863: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מימד                                                                :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           התנועה להתחדשות הציונות הדתית- מימד ;     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12866: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

לשכת השר                                                            :  שם התיק 

                                  1988-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12871: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ליאון תמן                                                           :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12872: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

גזבר הסוכנות היהודית                                                :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                                         גזברות;     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12873: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חשמל                                                   - חומר הרטמן :  שם התיק 

                                  1987-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12874: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דברים עם מנדל קפלן                                                 :   שם התיק 

                                  1987-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2017: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12875: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ף                                                         "הודעות אש:  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

ף שטרם התפרסמה                                "התיק מכיל הודעת אש:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                ם"או; ארגון שחרור פלסטין- ף "אש;     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12876: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

אמריקה הלטינית                                                      :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                 אמריקה הלטינית;     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12877: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

תוכניות של השר שפירא                                                :  שם התיק 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                       ל"מפד; שרות לאומי; חינוך;     שפירא יוסף 

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12878: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

אונגר                                                               :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12879: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

עזרה ראשונה                                                         :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                           הצלה;     שפירא יוסף 

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12880: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק100: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ארץ חפץ                                                             :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   שפירא ישעיהו;     שפירא יוסף 

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12891: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דמוגרפיה                                                            :  שם התיק 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12896: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קרן בלינסקי                                                         :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     כרמי בצלאל;     שפירא יוסף 

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12897: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

למשפחת שחר                                            - עזרה ראשונה :  שם התיק 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12898: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

תנופת ההתישבות                                                      :  שם התיק 

                                  1986-           עד1986-         תאריך התיק מ 

                                                         2016: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                       התיישבות;     שפירא יוסף 

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12899: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

המועצה הלאומית                                                      :  שם התיק 

.                                                      למניעת תאונות 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   תאונות דרכים;     שפירא יוסף 

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12904: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

כנס עולמי ראשון                                                     :  שם התיק 

.                                                 של בני ניצולי שואה 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                           שואה;     שפירא יוסף 

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה12927: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק100: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מכתבים למשרדי הממשלה                                                :  שם התיק 

.                                                  של לשכת השר שפירא 



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

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

                                                 

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

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            רבין יצחק; צור יעקב;     שפירא יוסף 

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

      001:           מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה13003: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק200: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דברים                                                               :  שם התיק 

                                  1984-           עד1981-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; מחנה הציונות הדתית- ד "מצ;     שפירא יוסף 

;                                                           אבינר שלמה;     עליה 

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

      1:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה13004: מספר פריט 

)      א    ( '2:              מספר כרכים00002:        מספר תיק200: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות                            ,שיחות ,נאומים , ד"מצ- יוסף שפירא:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;            ל"מפד; אבינר שלמה; מחנה הציונות הדתית- ד "מצ; חינוך;     שפירא יוסף 

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

      001:           מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה13020: מספר פריט 

)      ב    ( '2:              מספר כרכים00002:        מספר תיק200: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות                            , שיחות, נאומים, ד"מצ- יוסף שפירא:  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                       בן יעקב יוחנן; מחנה הציונות הדתית- ד "מצ;     שפירא יוסף 



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

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

                                                 

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

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

      001:           מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה13091: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק200: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ד                                        "דברי הספד על חובב לנדאו הי:  שם התיק 

                                  1988-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                     1986-1988, 1984: תאריך התיק :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      002:           מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה13110: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק200: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

,                         דברים בפני ארגון של מערב,דברי אזכרה,מאמרים:  שם התיק 

מכתבי הערכה למפרסמי                ,דברים בועד הפועל של הפועל המזרחי 

.                             המודעה על תמיכה בשינוי החוק מיהו יהודי 

                                  1990-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];        תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ; דרוקמן חיים; מיהו יהודי;     שפירא יוסף 

;                                                                   בחירות לכנסת 

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

      002:           מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה13111: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק200: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חומר על אתיופים                                                     :  שם התיק 

                                  1984-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  יהודי אתיופיה;     שפירא יוסף 

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

      002:           מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה13115: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק200: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הסוכנות היהודית                                                     :  שם התיק 

תוכנית הפעילות בברית המועצות                                         

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      002:           מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה13116: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק200: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הסוכנות היהודית                                                     :  שם התיק 

.                                              המחלקה לעלייה ולקליטה 

.                ההסתדרות הציונית בארגנטינה,ההסתדרות הציונית העולמית 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      002:           מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה13117: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק200: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דברי דת                                                 ,דברים לרדיו:  שם התיק 

בפני כנס רבנים                 , דברים בישיבות ממשלה,על פרשיות השבוע 

.                                              דברי השר בקרני שומרון 

                                  1988-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;             תאונות דרכים; יק יוסף דב הלוי'סולוביצ; אגודת ישראל;     שפירא יוסף 

;                                                                    קרני שומרון 

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

      002:           מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה13118: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק200: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

המצב בתנועה הציונית                                                 :  שם התיק 

                                  1984-           עד1984-         תאריך התיק מ 

                                                         2014: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                      פרוטוקולים; הסתדרות ציונית עולמית והמזרחי;     שפירא יוסף 

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

      002:           מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה13119: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק200: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מאמרים בצופה                                                        :  שם התיק 

מחשבות על יהדות אורתודוכסית        - תורה וציון ,תמיכה מהראשון לציון 

.                                 תזכיר לרב פרץ בנושא עלייה, מודרנית 

                                  1989-           עד1988-         תאריך התיק מ 

                                                         2019: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                              קטעי עתונות; עליה;     שפירא יוסף 

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

      002:           מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה13121: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק200: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

בסניפים                                                ,דברים בכנסים:  שם התיק 

דברים לזכר             ,דברי דת על פרשיות השבוע,בחוגי בית ובבר מצוות 

.                               שנה לישיבה התיכוניתיבנה בחיפה50,אביו 

                                  1988-           עד1987-         תאריך התיק מ 

                                                         2018: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   מצעים; שפירא משה חיים; חינוך; עתון יומי- הצפה ; שפירא ישעיהו;     שפירא יוסף 

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

      003:           מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה13124: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק200: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

דברים שנאמרו באזכרות                                                :  שם התיק 

.                               דברים על בני עקיבא ועל הציונות הדתית 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      003:           מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה13125: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק200: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

,                      תזכיר בנושא האגף הדתי בחטיבת הסטודנטים , תהלה:  שם התיק 

.           בני  עקיבא, בית עמי , קורס להכשרת מנהיגות קהילתית צעירה  

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;       פרוטוקולים; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; סטודנטים;     שפירא יוסף 

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

      003:           מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה13139: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק200: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קטעי עתונות                                                         :  שם התיק 

                                  1983-           עד1983-         תאריך התיק מ 

                                                         2013: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    קטעי עתונות;     שפירא יוסף 

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

      003:           מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה13166: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק200: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הגדה של פסח                                                         :  שם התיק 

.                                       בצורת פלקט עם הסברים בגרמנית 

עברית וגרמנית                                          : שפת התיק:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      1:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15094: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00001:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מועצות מקומיות                                        - מוניציפליות :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;      קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ; ל"מפד; מועצות מקומיות;     שפירא יוסף 

;                                                        בחירות לרשויות המקומיות 

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

      1:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15095: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00002:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

סניפים                                               - מועצות דתיות :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   מועצות דתיות;     שפירא יוסף 

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

      1:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15096: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00003:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קליטת עליה                               }, חבר מדינות עצמאיות{ע "חמ:  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                     תכניות לימודים בישראל- נועם ; ברית המועצות;     שפירא יוסף 

;    קליטת עליה; ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו; נוער עולה לפני הורים-     נעלה  

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

      1:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15097: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00004:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

תכניות                     , מסלול- נועם }, חבר מדינות עצמאיות{ע "חמ:  שם התיק 

עליה                                                                 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; קליטת עליה; ברית המועצות- ל "בני עקיבא בחו; יהודי ברית המועצות;     שפירא יוסף 

;                    סניפים- ל "בני עקיבא בחו; תכנית עליה מחבר העמים-     מסלול  

;                                               תכניות לימודים בישראל-     נועם  

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

      1:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15098: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00005:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מסלול נועם                              },  חבר מדינות עצמאיות{ע "חמ:  שם התיק 

                                  1995-           עד1995-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;   תכניות לימודים בישראל- נועם ; יהודי ברית המועצות; קליטת עליה;     שפירא יוסף 

;                   סניפים- ל "בני עקיבא בחו; ברית המועצות- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      1:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15099: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00006:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

נועם ונעלה                                - מסלולי עליה - חבר העמים :  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;    יהודי ברית המועצות; קליטת עליה; נוער עולה לפני הורים- נעלה ;     שפירא יוסף 

;                   סניפים- ל "בני עקיבא בחו; ברית המועצות- ל "    בני עקיבא בחו 

;                                               תכניות לימודים בישראל-     נועם  

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

      1:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15100: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00007:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

משרד הדתות                                     , יוצא/ התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     משרד הדתות;     שפירא יוסף 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15101: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00008:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

משרד החינוך והתרבות                            . יוצא/ התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            משרד החינוך והתרבות;     שפירא יוסף 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15102: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00009:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

יוצא  משרד העבודה והרווחה                            / התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1993-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                            משרד העבודה והרווחה;     שפירא יוסף 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15103: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00010:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

יוצא משרד הקליטה                                    / התכתבות נכנס  :  שם התיק 

                                  1992-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    משרד הקליטה;     שפירא יוסף 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15104: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00011:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

]                      ארצות המזרח[ה מזרח "תהל, ברית המועצות- ה "תהל:  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               ברית המועצות; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל;     שפירא יוסף 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15105: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00012:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 



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

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

                                                 

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

חבר הנאמנים                                                 - ה "תהל:  שם התיק 

                                  1992-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    חבר הנאמנים;     שפירא יוסף 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15106: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00013:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

.                                         הועד המנהל. המועצה- ה "תהל:  שם התיק 

                                  1991-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      תקציב; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל;     שפירא יוסף 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15107: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00014:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ישיבות מזכירות                                              - ה "תהל:  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15108: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00015:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מפעלי חינוך לזכר ילדי השואה                                "  ילדים:  "שם התיק 

חבר הנאמנים                                                          

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                חבר הנאמנים; קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     שפירא יוסף 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15109: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00016:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

יהודי ברית המועצות                                          - ה "תהל:  שם התיק 

.                                                  התיק ללא תאריך:       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15110: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00017:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

צפון אמריקה                                                 - ה "תהל:  שם התיק 

                                  1991-           עד1991-         תאריך התיק מ 

                                                         2021: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                צפון אמריקה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל;     שפירא יוסף 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15111: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00018:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

תנועת התיישבות לעלייה הדתית                                 - ה "תהל:  שם התיק 

                                  1990-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15112: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00019:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     קליטת עליה;     שפירא יוסף 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15113: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00020:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

חזית דתית לאומית                                                    :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                               חזית דתית מאוחדת;     שפירא יוסף 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15114: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00021:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ישיבות הסדר                                        , ל"בני עקיבא בחו:  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                הונגריה- ל "בני עקיבא בחו; עליה;     שפירא יוסף 

;                                             ברית המועצות- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      3:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15115: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00026:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

תנועת התנדבות לעליה הדתית                                   - ה "תהל:  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל;     שפירא יוסף 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15116: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00022:        מספר תיק300: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

עיריות                                                - משרדי ממשלה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                   עליה; נוער עולה לפני הורים- נעלה ; רבין יצחק;     שפירא יוסף 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15117: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00023:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מפעלי חינוך לזכר ילדי השואה                                 - ילדים :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];     מאזן[דין וחשבון כספי ; קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     שפירא יוסף 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15118: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00024:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הסוכנות היהודית                                                     :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     שפירא יוסף 

;                                                         ברית המועצות;     עליה 

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

      2:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15119: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00025:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

רוסיה                                                       - ה "תהל:  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  

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

                                                 

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

;                      רוסיה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל;     שפירא יוסף 

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

      3:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15120: מספר פריט 

)      2    (  2:              מספר כרכים00026:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

תנועת התנדבות לעליה הדתית                                   - ה "תהל:  שם התיק 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 קליטת עליה; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל;     שפירא יוסף 

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

      3:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15121: מספר פריט 

)      1    (  3:              מספר כרכים00027:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

יוצא                                                      - התכתבות :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;           קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ; קליטת עליה; עליה;     שפירא יוסף 

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

      3:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15122: מספר פריט 

)      2    (  3:              מספר כרכים00027:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

יוצא                                                      / התכתבות :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     שפירא יוסף 

;          תכנית עליה מחבר העמים- מסלול ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

;                                     תנועת הילדים- עוז ;     יהודי ברית המועצות 

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

      3:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15123: מספר פריט 

)      3    (  3:              מספר כרכים00027:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

יוצא                                                    /  התכתבות  :  שם התיק 



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

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

                                                 

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

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                 קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ; קליטת עליה;     שפירא יוסף 

;            תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל; נוער עולה לפני הורים-     נעלה  

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

      3:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15124: מספר פריט 

)      1    (  2:              מספר כרכים00026:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

תנועת ההתנדבות לעליה הדתית                                  - ה "תהל:  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

;                                              תכנית עליה מחבר העמים-     מסלול  

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15125: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00030:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

משרד הדתות                                                          :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     משרד הדתות;     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15126: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00029:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הפועל המזרחי                                                        :  שם התיק 

                                  1994-           עד1992-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                            הפועל המזרחי בישראל;     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15127: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00028:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

אוניברסיטת בר אילן                                                  :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                             אוניברסיטת בר אילן;     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15128: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00031:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הקיבוץ הדתי                                                         :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     הקבוץ הדתי;     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15129: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00032:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

סיורים חינוכיים בישראל                                     - נתיבות :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                סיורים חינוכיים בישראל- נתיבות ;     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15130: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00034:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ב                             "משה. בנק המזרחי ב. א- מוסדות כלכליים :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: 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  

;                                סיורים חינוכיים בישראל- נתיבות ;     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15131: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00033:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ה                                                          "כפר הרוא:  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                סיורים חינוכיים בישראל- נתיבות ;     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15132: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00035:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                       - ארכיונים אישיים :  שם יחידה 

משרד הדתות                                           - מועצות דתיות :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                סיורים חינוכיים בישראל- נתיבות ;     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15133: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00036:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

מוסדות חינוך                                                        :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   מוסדות לימוד;     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15134: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00037:        מספר תיק300: מספר מחזור 



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

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

                                                 

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

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

סיורים בפולין                                                       :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                          פולין;     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15135: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00038:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ספרד מרוקו                                             - מסע שורשים :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    מרוקו; ספרד;     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15136: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00039:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

תנועת האשה הדתית לאומית                                     - אמונה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15137: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00040:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הפועל המזרחי בישראל                                                 :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                            הפועל המזרחי בישראל;     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15138: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00041:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

סיורים חינוכיים בישראל                                     - נתיבות :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                סיורים חינוכיים בישראל- נתיבות ;     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15139: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00042:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

משרד הדתות                                                          :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 תנועת הילדים- עוז ; משרד הדתות;     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15140: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00043:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

רווחה                                                 - משרד הקליטה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                    משרד הקליטה;     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15141: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00044:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

עמותה                                    - בני עקיבא התנועה העולמית :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     מזכירות עולמית- בני עקיבא ;     שפירא יוסף 

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

      4:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15142: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00045:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

תזכירים על מפעלי שפירא יוסף                                         :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

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

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15143: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00046:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

תקציבים ועזבונות                                                    :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15144: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00047:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פניות לשרים  על תקציבים                                             :  שם התיק 

                                  1992-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2022: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                תקציב; המר זבולון; שאקי אבנר חי;     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15145: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00048:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ש דוד שיפמן                                            "קרן מילגות ע:  שם התיק 

                                  1985-           עד1985-         תאריך התיק מ 

                                                         2015: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  קרן דוד שיפמן;     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15146: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00049:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ל                                                 "מנכ- משרד החינוך :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;               נוער עולה לפני הורים- נעלה ; משרד החינוך והתרבות;     שפירא יוסף 

;                                              תכנית עליה מחבר העמים-     מסלול  

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15147: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00050:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פעילות בהונגריה                                                     :  שם התיק 

                                  1990-           עד1989-         תאריך התיק מ 

                                                         2020: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 ברית המועצות; הונגריה; בר מצוה;     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15148: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00051:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

אליצור                                                              :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                    איגוד ספורטיבי דתי- אליצור ;     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15149: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00052:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

סיורים חינוכיים בישראל                                     - נתיבות :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                סיורים חינוכיים בישראל- נתיבות ;     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15150: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00053:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

אמונה העולמית                                                       :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                תנועת האשה הדתית לאומית- אמונה ;     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15151: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00054:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ב                                                  "ארה- ת "נשות אמי:  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                           ארצות הברית]; מכללה טכנולוגית[ת "אמי;     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15152: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00055:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ב                                                  "ארה- מחנה מושבה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                ב"בני עקיבא בארה" [מושבה"מחנה ;     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15153: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00056:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

ב                                          "ארה - YASHIVA UNIVERSITY:  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  ישיבות גבוהות;     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15154: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00057:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

פלד                                                      . ה- ב "ארה:  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15155: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00058:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

רבנים וארגונים                                              - ב "ארה:  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15156: מספר פריט 



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

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

                                                 

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

        )      1:              מספר כרכים00059:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הקיבוץ הדתי                                                         :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                     הקבוץ הדתי;     שפירא יוסף 

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

      5:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15157: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00060:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הקונגרס היהודי העולמי                                               :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                 קרן קרב; הקונגרס היהודי העולמי;     שפירא יוסף 

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15158: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00061:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הסוכנות היהודית על מחלקותיה                                         :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     שפירא יוסף 

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15159: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00062:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

צרפת                                                 / התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

;                                                     יהודי צרפת;     שפירא יוסף 

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15160: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00063:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קפלן                                               . מ- מזרח אירופה :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                   ברית המועצות;     שפירא יוסף 

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15161: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00064:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קנדה                                                       - המזרחי :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                  קנדה- המזרחי ;     שפירא יוסף 

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15162: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00065:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קרן קרב                                                             :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                        קרן קרב;     שפירא יוסף 

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15163: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00066:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

קפלן                                           . מ- הסוכנות היהודית :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 



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

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

                                                 

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

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                     הסוכנות היהודית לארץ ישראל;     שפירא יוסף 

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15164: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00067:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הרב קיפר                                                            :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15165: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00068:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

הרב רפי ביטלר                                                       :  שם התיק 

                                  1994-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                                                                     שפירא יוסף 

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15166: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00069:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

"                               עוז", "תהלה", "ילדים- "התכתבות יוצא :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

          032יחידה " ילדים" וחטיבת 022יחידה " ה"תהל"ראה גם חטיבת :       הערות 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     שפירא יוסף 

;                     תנועת הילדים- עוז ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 



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

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

                                                 

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

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15167: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00069:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

"                              עוז", "תהלה",  "ילדים- "התכתבות יוצא :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

"            עוז"ו" ילדים"  וחטיבת 022יחידה " ה"תהל"ראה גם חטיבת :       הערות 

                                                        032יחידה  

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     שפירא יוסף 

;                     תנועת הילדים- עוז ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

];                                             תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15168: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00070:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

"                          עוז",  "תהלה", "ילדים"יוצא  /התכתבות נכנס:  שם התיק 

                                  1994-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

"        עוז"ו" ילדים" וחטיבת 022. יחידה מס"  ה"תהל"ראה גם חטיבת :       הערות 

                                                    032. יחידה מס 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                      ל"מפד; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל;     שפירא יוסף 

;          תכנית עליה מחבר העמים- מסלול ; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;                  מזכירות עולמית- בני עקיבא ; ספרי תורה; תנועת הילדים-     עוז  

;      התיישבות; קרול אריה; לחידוש פני התנועה- נעלה ; צרפת- ל "    בני עקיבא בחו 

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

      6:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15169: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00070:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

"                         עוז", "תהלה", "ילדים, "יוצא/ התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

"        עוז"ו" ילדים" וחטיבת 022יחידה . מס"  ה"תהל"ראה גם חטיבת :       הערות 

                                                    032יחידה . מס 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;  תנועת הילדים- עוז ; ל"מפד; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "תהל;     שפירא יוסף 



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

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

                                                 

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

;                                          יהודי ברית המועצות;     מקומות קדושים 

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

      7:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15170: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00071:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

"                         עוז", "ילדים",  "תהלה"יוצא / התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

"         עוז"ו" ילדים" וחטיבת 022יחידה . מס" ה"תהל"ראה גם חטיבת :       הערות 

                                                    032יחידה . מס 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     שפירא יוסף 

; תקציב; לוין אלימלך; תנועת הילדים- עוז ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      7:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15171: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00071:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

"                        עוז", "ילדים",  "תהלה, "יוצא/ התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

"       עוז"ו" ילדים" וחטיבת 022יחידה  . מס"  ה"תהל"ראה גם חטיבת :       הערות 

                                                    032יחידה . מס 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

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

; ד"תנועת חב; גרעינים; יהודי דרום אפריקה; תכניות לימוד לנוער מהתפוצות-     להבה  

;                                     בר מצוה; תכנית עליה מחבר העמים-     מסלול  

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

      8:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15172: מספר פריט 

')      א    ( 2:              מספר כרכים00072:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

"                        עוז", "ילדים",  "תהלה, "יוצא/ התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1993-           עד1990-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

"         עוז"ו" ילדים" וחטיבת 022יחידה . מס" ה"תהל"ראה גם חטיבת :       הערות 

                                                    032יחידה . מס 

                                                                                   21זמן השאלה  

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



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

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

                                                 

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

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

;           רים"אדמו; תנועת הילדים- עוז ; קרן החינוך לזכר ילדי השואה-     ילדים  

;   התבוללות; שפירא אמנון; משרד הדתות; תקציב]; תנועה לחיזוק עיירות[    עיירת לי  

];                                                     מאזן[    דין וחשבון כספי  

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

      8:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15173: מספר פריט 

')      ב    ( 2:              מספר כרכים00072:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

"                          עוז","ילדים", "תהלה, "יוצא/ התכתבות נכנס :  שם התיק 

                                  1993-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2023: פתוח לעיון בשנת 

"        עוז"ו" ילדים" וחטיבת 022יחידה . מס" ה"תהל"ראה גם חטיבת  :       הערות 

                                                    032יחידה . מס 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

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

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

;                     חוק ביטוח בריאות ממלכתי; תכנית עליה מחבר העמים-     מסלול  

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

      8:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15174: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00073:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

תזכירים                                                    , התכתבות:  שם התיק 

"                                              עוז", "תהלה", "ילדים" 

                                  1995-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

"         עוז"ו" ילדים" וחטיבת 022יחידה . מס" ה"תהל"ראה גם חטיבת :       הערות 

                                                    032יחידה . מס 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     שפירא יוסף 

;                     תנועת הילדים- עוז ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      8:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15175: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00074:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

יוצא                                                 / התכתבות נכנס :  שם התיק 

"                                              עוז", "תהלה", "ילדים" 

                                  1995-           עד1993-         תאריך התיק מ 

                                                         2025: פתוח לעיון בשנת 

"         עוז"ו" ילדים" וחטיבת 022יחידה . מס" ה"תהל"ראה גם חטיבת :       הערות 

                                                    032יחידה . מס 



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

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

                                                 

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

                                                                                   21זמן השאלה  

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

;                             קרן החינוך לזכר ילדי השואה- ילדים ;     שפירא יוסף 

;                     תנועת הילדים- עוז ; תנועת ההתנדבות לעליה הדתית- ה "    תהל 

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

      8:             מספר מיכלPA/17:                מספר יחידה15176: מספר פריט 

        )      1:              מספר כרכים00075:        מספר תיק300: מספר מחזור 

שפירא יוסף                                        - ארכיונים אישיים : שם יחידה 

התכתבות                                               ", לי- עיירת :  "שם התיק 

                                  1994-           עד1994-         תאריך התיק מ 

                                                         2024: פתוח לעיון בשנת 

                                                                                   21זמן השאלה  

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

];                                 תנועה לחיזוק עיירות[עיירת לי ;     שפירא יוסף 

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

                                              154: כ פריטים"סה 

.                                              92: כ פריטים"פריטים מסה%  

                                              154:   כ מלאי"סה 




