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 הערות

  תמונות 1א 1 הרב שמעון שקופ 1 1

  מכתבים מהרב שמעון שקופ A -ב1 2   

  מכתבים מהרב שמעון שקופ B-ב1 3   

  תונותע -הרב שמעון שקופ ג1 4   

  מזכרת מילון ד1 5   

  ספרים -פרסומים אודות הרב שקופ א2 6   

  עתונות -פרסומים אודות הרב שקופ ב2 7   

    תמונות   2
  הרב שרגא פייבל לביתו פייגה A-1 8 משפחת הינדס 2 3

   9 1-B הרב שרגא פייבל לביתו פייגה  

   10 1-B יגההרב שרגא פייבל לביתו פי  

   11 2-A מכתבי יהושע הינדס לברינא  

   12 2-B מכתבי יהושע הינדס ורחל  

4   13 2-3 
 

 מכתבי משפחת שקופ 
 מכתבי משפחת הינדס

 

  מכתבים מהדוד משה מרדכי שקופ א3 14   

 מכתבים מהאחיות יהודית ורחל ב3 15   
 מכתבים מבריינה

 

  בים מהרב מלינהמכת ג3 16   

  מכתבים מיעקב שור ד3 17   

  פרנקל -ד"ר שושנה שקופ ה3 18   

  תמונות     5

 -פייגה אילנית 3 6
 משפחה

  אילן יוחסין -אודות המשפחות א1 19

פרסום  -פייגה כנכדת הרב שמעון שקופ ב1 20   
 ומכתבים

 

  תמונות א2 21   

  מזכרות ב2 22   

  מכתבים מהמשפחה לפייגה ג-א3 23   7

  תמונות -המשפחה של שלמה א4 24   

  מכתבי המשפחה לשלמה ב4 25   

  מכתבי שלמה לפייגה ג4 26   

  נספחים -שלמה ד4 27   

  מכתבים ישנים לשלמה ה4 28   

  אודות פייגה+ קורות חיים א1 29 פייגה אילנית 4 8

  כתבים ב1 30   

  "עץ חיים" -כתבים ג1 31   

  עותקים נוספים -"עץ חיים" ד1 32   

  תעודות -פעילות פוליטית ומשקית א2 33   

  שונות -פעילות פוליטית ומשקית ב2 34   

 א: מכתבים של רחל ינאית בן צבי3 ד-א3 35   
 משפחת השכול -ב: פייגה אילנית כאם שכולה3
 של פייייגה אילניתג: צוואתה 3
עיתונות  -ד: לאחר פטירתה של פייגה אילנית3

 והתכתבות

 

  התכתבות -לאחר פטירתה של פייגה אילנית ה3 36   
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לידה  -רשימת הוריו: פייגה כותבת על אורי 1 37 אורי אילן בחייו 5 9
 וילדות

 

  מכתבים מאורי+ התכתבות עם צ'יקה א2 38   

 מכתבים לאורי: מהמשפחה Aב2 39   
 שונות                      
 לאחר הנפילה בשבי                      

 

  התכתבויות לאחר הנפילה בשבי Bב2 40   

  מסמכים -אחר הנפילה בשבי Cב2 41   

 תיק סגור תיק סגור -סיכומים אישיים 3 42   

  מדליות -חפצים אישיים א4 43   

  אלבום מדבקות -חפצים אישיים אב 44   

    תמונות   10

    מדליות   11

  מסמכים וחפצים אישיים 4 45   12

  מחברות לימוד בבית הספר 5 46   

  עבודות יד של אורי 6 47   

  תמונות של אורי כילד א7 48   

 תמונות של אורי: ילדות ונערות ב7 49   
 צבא                        
 הלוויה                        

 

  תמונות מהצבא ג7 50   

 אלבום צבא -תמונות ד7 51   

  אורי כחייל בגולני -תמונות ה7 52   

  צילומי עיתונים מתקופת השבי ו7 53   

  תמונות לא מזוהות 8 54   

אורי אילן לאחר  6 13
 עיתונות -מותו

  מודעות אבל על אורי א1 55

  כתבות ודווחים Aא1 56   

  (20.1.1955-13.1.1955שבוע ראשון ) -עברי Bא1 57   

  תונות לועזיתיע ב1 58   

 4החזרה מהשבי של  1956 -שנים ראשונות א2 59   14
 האחרים

 

  1958-1956 -ים ראשונותשנ ב2 60   

  דבר המפקד ג2 61   

  אורי אילן ישיר -ואילך 60-שנות ה א3 62   

החברים שחזרו הסיפור -ואילך 60-שנות ה Aב3 63   
 המלא

 

  החברים שחזרו Bב3 64   

  בהקשר למלחמת יום כיפור ובעקבותיה Aג3 65   

  בותיהבהקשר למלחמת יום כיפור ובעק Bג3 66   

  אזכורים בספרים -ואילך 60-שנות ה ד3 67   

  אודי אדיב ה3 68   15

  מאיר מוזס Aו3 69   

  מאיר מוזס Bו3 70   

  ריגול ושבי -ואילך 60-שנות ה ז3 71   

  עיתונות -שבויים ח3 72   
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  פייגה כאימו של אורי אילן -ואילך 60-שנות ה ט3 73   

  בהקשרים שונים -ואילך 60-שנות ה י3 74   

  תמונות של אורי א4 75   16

  צילומי הפתקים aב4 76   

 תיק סגור הוקרות  bב4 77   

  עתונות -הפתקים ג4 78   

  עיתונות זרה -הפתקים ד4 79   

  התכתבות -הפתקים ה4 80   

  העתקים נוספים -עתונות 5 81   17

  עתוני "במחנה" 6 82   

  חוברות מהמל"ם 7 83   

  1948-1977שנות מדינת ישראל  30 8 84   

  ואילך 2000כתבות עתונות משנת  9 85   

 -אורי אילן לאחר מותו 7 18
 חהמכתבים למשפ

  מרץ -: ינואר1955שנת  א1 86

  דצמבר -: אפריל155שנת  ב1 87   

 1959-1956מכתבים:  2 88   
 60-מכתבים: שנות ה

 

 70-מכתבים משנות ה 3 89   
 ואילך 80-מכתבים משנות ה

 

התכתבויות ותמונות עם ילדים שנקראו ע"ש  4 90   19
 אורי אילן

 שירים ומכתבים של ילדים ונוער

 

-ורי אילן לאחר מותו א 8 
 דברים לזכרו

  1956-1955: 50-שנות ה א1 91

  A 1956-1955א1 92   

 1957: שנת 50-שנות ה ב1 93   
 בית יד לבנים                  

 הפסל לזכרו                   

 

  1959-1958: 50-שנות ה ג1 94   

  : תמונות הנצחה50-שנות ה ד1 95   

  ואילך( 1980, 1975, 1965ואילך ) 60-שנות ה 2 96   20

  פייגה כותבת ואוספת מידע על אורי והפרשה א3 97   

 אזכורים בספרים: ספר המופת ב3 98   
 אנשי מופת ומעש בישראל                         
 אורי בר זוהר                         

 

  שירים ג3 99   

 "טור השביעי" לזכר אורי: שירי אלתרמן ב ד3 100   
 שנה לנופלו בכלא דמשק (1
 הזמן והתגובה (2

 

  דברי הכנסת, אזכורים בספרים, ביבליוגרפיה ה3 101   

  תעודות קק"ל על נטיעת עצים ע"ש אורי אילן א4 102   

  תעודת קק"ל על נטעית עצים ב4 103   

  גלופת הספר לזכרו של אורי אילן ג4 104   

מנה לטקס פתיחת המדור "תנועת הפועלים הז ד4 105   
והשומר הצעיר" ע"ש אורי אילן, בחדר העיון 

 בבית "יד לבנים" פתח תקווה
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  א הסורי"ספרו של דן מרגלית "צנחנים בכל א5 106   

  ספרו של דן מרגלית "צנחנים בכלא הסורי" ב5 107   22

  מאיר הר ציון -פרקי יומן ג5 108   

שנה למותו של אורי אילן", גן  50עצרת " 6 109   
 13.1.2005שמואל 

 

  העבודה של אלון אדר 1 110 עבודות גמר לזכר אורי 9 

  העבודה של נעמה פלג 2 111   

 העבודה "הגיבור שלי סמל אורי אילן" 3 112   23
 העבודה של מלי מילשטיין

 העבודה של מירי וינברג והילה ציוני

 

  העבודה של שגיא בן גוריון מבית השיטה 4 113   

 העבודה "שבויי ישראל בסוריה" 5 114   
 רפרט של מיטל גז

 העבודה של אלון אדר

 

 קורס מפ"ם 6 115   
 רשיהעבודה של סיון ב

 העבודה של שגית אוחנה

 

  חפצים אישיים -אורי אילן 1 116 חפצים אישיים -אורי אילן 10 24

  חפצים אישיים -אורי אילן 2 117   

  , חניתפגיוןאקדח,  -אורי אילן 3 118   25

 גן שמואל -1956-חוברת לזכרו 1 119 עליו -אורי אילן אחרי מותו 11 26
 גן שמואל -1975-לזכרוחוברת 

 ביה"ס משה שרת -עיתון ילדים
 חיילים משוחחים עם הרמטכ"ל

 תמונה של אורי כחייל 

 

  תמונות אורי אילן כחייל בגולני 2 120   27

 -אורי אילן לאחר מותו 12 
 ארכיון אורי אילן בבר אילן

 והקרן על שם אורי אילן

  רמוניטקס פתיחת הארכיון, כתבה מאורה ע 1 121

  עבודות סטודנטים שקיבלו מלגה א2 122   

  עבודות סטודנטים שקיבלו מלגה ב2 123   

  עבודות סטודנטים שקיבלו מלגה ג2 124   

פלקטים הזמנה לטקס פתיחת ארכיון אורי אילן  3 125   28
 בבר אילן

 

 הקרן ע"ש אורי אילן 4 126   29
 התכתבות עם שמעון אילן

 

 רן ע"ש אורי אילןהק 5 127   
 -ארכיון משפחות שקופ, הינדס, אילן

 אוניברסיטת בר אילן
 התכתבות, עיתונות, תמונה

 

  בבר אילן 410שלט הארכיון כאשר היה בבניין  6 128   

  טיולים בעקבות אורי אילן 1 129  13 

   קלטות 130 קלטות אודיו וודיאו 14 30

   קלטות 131   31

    מפתח   

    ספחנ   

  ר' שמעון שקופ  ספרים   32
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  ר' שמעון שקופ  ספרים   33

  אורי אילן  ספרים   34

 


