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א"תשמ- ט"תשלרשימות, עיתונות, התכתבות, פרסומיםמזכירות אמזכירות1

צנעת הפרט, חסויא"תשמ- ט"תשלמזכירותמזכירותמזכירות2

ב"תשמ- א"תשמרשימות, פרסומים, חוזרים, התכתבותמזכירות במזכירות3

ב"תשמהתכתבותהתכתבותמזכירות4

1982רשימות, פרוטוקולים, התכתבותמזכירות גמזכירות5

1990-1982התכתבות, פרוטוקוליםהעמותה, מזכירות מועצהמזכירות6
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ד"תשמ- ג"תשמהתכתבותהתכתבותמזכירות7

1988-1984רשימות, דוחות, התכתבותמזכירות אמזכירות8

ה"אלול תשמ- סיוןעיתונות, התכתבותא- מזכירות ארצית- משרדמזכירות9

ו"סיון תשמ- ו"תשרי תשמעיתונות, דוחות, התכתבותב- מזכירות ארצית- משרדמזכירות10

ו"תשמהתכתבותמזכירות אמזכירות11

ז"תשמעיתונות, התכתבותמזכירות במזכירות12
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1989-1988טפסים, רשימות, דוחות, התכתבותמזכירות במזכירות13

ט"תשמ- ח"תשמעיתונות, התכתבותמזכירות גמזכירות14

1991-1988כספיםמזכירות15

1988-1994כספיםמזכירות16
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1989מרץ - 1988יוני התכתבותמכתבים יוצאיםמזכירות17

1989התכתבות אמזכירות18

1991-1990התכתבות במזכירות19

1993-1991כספיםמזכירות20



1991חודש דצמבר שוטףמזכירות21

1992מרץ - ינוארשוטףמזכירות22
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1993מזכירות אמזכירות23

1993מזכירות במזכירות24

1993מזכירות גמזכירות25

1991-1990דוחות, פרסומיםהקרן החדשה לישראלקרן חדשה לישראל26

1992התכתבותהקרן החדשה לישראלקרן חדשה לישראל27

צנעת הפרט, חסויקבלות, דוחות, התכתבותבמה למנהיגות, הקרן החדשה לישראלקרן חדשה לישראל28

צנעת הפרט, חסויקבלות, דוחות, התכתבותהקרן החדשה לישראלקרן חדשה לישראל29
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1993-1992י"הסוכנות היהודית לאהסוכנות היהודית לארץ ישראל30

ז"תשמ- ו"תשמהסברהא"- תורה וציונות"עמותת תורה וציונות31

1992-1986טפסים, עיתונות, מודעות, פרסומים, התכתבותב"- תורה וציונות"עמותת תורה וציונות32

1989-1987רשימות, התכתבותשבתות וימי עיון, סמינרים, ג"- תורה וציונות"עמותת תורה וציונות33

1990-1989דוחות, התכתבותד"- תורה וציונות"עמותת תורה וציונות34

1991-1990התכתבות, פרוטוקוליםה"- תורה וציונות"עמותת תורה וציונות35

1992-1985כרזה, עיתונותד"חבד"חב36

רשימות, תעמולה, עתונות, התכתבותמימדמימד37
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עיתונות, פרסומיםא- עוז ושלום, ל"מפדעוז ושלום38

עיתונות, פרסומיםב- עוז ושלום, ל"מפדעוז ושלום39

עיתונות, פרסומיםג- עוז ושלום, ל"מפדעוז ושלום40

ח"תשמ- ח"תשלדוחות, פרוטוקולים, התכתבות, עיתונותהקיבוץ הדתיהקיבוץ הדתי41

ח"תשמ- ז"תשמ(13-הכנסת ה)מצע המפלגה , קטעי עיתונותל"מפדל"מפד42
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ן"תש- ז"תשמעיתונות, התכתבותל"מפדל"מפד43

1995חודש אפריל שאלוניםתפקידי התנועהל"מפד44



עיתונותחילוניםחילוניים45

1982-1988פרוטוקולים, עיתונות, התכתבותנשים אנשים46

1988התכתבות, עיתונותנשים בנשים47

ט"תשמ- ח"תשמפרוטוקול, עתונותוועדת חברים, ערביםערבים48
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התכתבות, עתונותחילוניים-דתיים, חינוך, גיוסצבא49

פרסומים, התכתבות, עתונותצבא וישיבהצבא50

פרסומים, עיתונותרבנותרבנות51

ו"תשמ- ד"תשמעתונותחרדים אחרדים52

התכתבות, עיתונותחרדים בחרדים53
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התכתבות, עיתונותחרדים גחרדים54

ז"תשמעיתונותחרדים דחרדים55

1988-1987תמונות, דוחות, עיתונותחרדיזציהחרדים56

1992סקרסקר חברי כנסת, ל"גיוס בחורי ישיבה לצהחרדים57

דוחות, פרסומים, עיתונותחרדיםחרדים58

עיתונותחרדיםחרדים59
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ו"תשמ- ז"תשלעיתונות, התכתבותבני עקיבאבני עקיבא60

1987-1986פרוטוקולים, התכתבותמעלה אדומים" שדה חמד"ד "ס ממ"ביהמעלה אדומים61

ט"תשמעיתונות, התכתבותמעלה אדומים" שדה חמד"ד "ס ממ"ביהמעלה אדומים62

עיתונותמרכז הרב מרכז הרב63

1-נעםנעם64

2-נעםנעם65
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ו"תשמ- ד"תשמהתכתבות, עיתונות, פרסומיםIאולפנות וישיבות הסדר , ישיבות תיכוניותישיבות תיכוניות אולפנות וישיבות הסדר66

1986-1979התכתבות, עיתונות, פרסומיםאולפנות וישיבות הסדר א, ישיבות תיכוניותישיבות תיכוניות אולפנות וישיבות הסדר67

ו"תשמ- ט"תשלפרוטוקולים, עיתונות, התכתבותא- חינוך כלליחינוך68



1986עיתונות, התכתבותיעקב הדני- האגף לחינוך דתיחינוך69

ז"תשמ- ו"תשמפרוטוקולים, עיתונות, התכתבותב- חינוך כלליחינוך70

1986-1990רשימות, פרוטוקולים, התכתבות, עיתונותחינוךחינוך71

ן"תש- ט"תשמהתכתבות, פרוטוקולים, עיתונותד"אח- חינוךחינוך72
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ן"תש- ג"תשמהתכתבות תכתובת שר החינוךמשרד החינוך- חינוך73

1990-1981פרסומת, עיתונות, התכתבות, פרוטוקוליםד"חממשרד החינוך- חינוך74

א- המועצה לחינוך דתי - החינוך הדתימשרד החינוך- חינוך75

ב- המועצה לחינוך דתי - החינוך הדתימשרד החינוך- חינוך76
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1992-1991התכתבותפרשת שבועפרשת השבוע77

עלוניםפרשת שבוע" הגיגי תורה"פרשת השבוע78

1994-1992חשבונות, דוחות, פרסומים, התכתבותשבתות עיוןפרשת השבוע79

1991-1989עיתונות, פרסומות, התכתבותכנסים, ימי עיון, שבתותפרשת השבוע80

ד"תשנ-א"תשנ, א"תשמפרסומיםפרסומים81

1997-1996התכתבותהתכתבות- פרסומיםפרסומים82
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עיתונותא- עיתונותעיתונות83

עיתונותב- עיתונותעיתונות84

התכתבות, עיתונותחומר הסברה- חוגי ביתהסברה85

1994-1993פרסומיםחוגי הסברה באנגלית הסברה86

1989-1984דוחות, פרוטוקולים, התכתבותסמינריםסמינרים87
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1987-1986רשימות, עיתונותאישים ומוסדותאישים ומוסדות88

דגלדגלדגל89

פילמים, תמונותתמונותתמונות90

אלבוםתמונותאלבום- תמונות91

פרסומים, התכתבותמאיר רוט92


