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 ב של מקום הישוב-בתי ספר לפי א
 

 0202יוני עידכון 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
  10 -בס 

 ד                                                "אזורי ממ, אבן העזר
 ים                                                              עלונ:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  946 -בס 

                                   ממלכתי                 , אבן יהודה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0661: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0019 -בס 

 בית הספר הארעי בשגרירות ישראל                           , אדיס אבבה
 שנעשו על ידי ילדים בזמן שהמתינו לעלייתם ארצה במבצע שלמה                                 , עבודות תלמידים ספורים וציורים: תאור

                       0: מספר תיקים                       0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  636 -בס

 בית מדרש למורים וגננות                                        , אהלו
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  182 -בס 

 מריאפול הגמנסיון העברי , אוקראינה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0600: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  13 -בס 

 '  ממלכתי ב, אורים, אור יהודה
 עלונים                                                     , צילומים:    תאור

                       3: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0041 -בס 

 ש הולנדר   "אורנים ע, אור יהודה
 ח על בית הספר                                                    "דו:    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  4 -בס 

 כפר ענה                          ,  במעלה, ממלכתי א, אור יהודה
             עלונים                               , צילומי מסיבת סיום:    תאור

                       0: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0669: משנת
         

----------------------------------------------------------------------------- 
  001 -בס 

 ממלכתי הלל   , אור יהודה
                          עלונים                                     :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  008 -בס 

 כפר ענה  ', כפר אונו א, עמרם גאון, אור יהודה
                                                  עלונים             :    תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0662: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 



  820 -בס 

  כפר ענה,ממלכתי , שיבת ציון, אור יהודה

 לונים                                                              ע:    תאור
                       0: מספר תיקים                       0692: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
 469 –בס 

                                     תיכון מקצועי דו שנתי , אור יהודה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  14 -בס 

 ישיבה תיכונית בני עקיבא , אור עציון
                       0: מספר תיקים                                          

-----------------------------------------------------------------       
  630 -בס 

 רוטשילד , אור עקיבא
                                                     עלונים          :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0200 -בס 

                        בית ספר אינטגרלי עברי              , אורוגואי
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0681: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  894 -בס 

 אורים                                                               
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 632 –בס 

 השבעה  , אזור
 עלונים                                                              :    תאור

                                            0668:   עד שנת 0663: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  16  -בס 

 ד נר ישראל  "ממ, אחיהוד
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  408 -בס 

 רה                                                    'סג,   אילניה
 תמונה                                  , ירחון תלמידי בית הספר:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0633: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  981 -בס 

 אילת השחר                                                           
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0662: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  832 -בס 

 בית ספר ממלכתי דתי ימין הרצוג  , אילת
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690 :משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0261 -בס 
 אופיר , אילת
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0680: משנת



----------------------------------------------------------------------------- 
  0203 -בס 

 אלמוג , אילת
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0614: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 840 –בס 

 בית ספר ממלכתי                                                , אילת
                            עלונים                                   :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  631 -בס 

 ש גולדווטר                       "מכללת אילת בבית הספר המקיף ע, אילת
 ידיעון                                                              :    ורתא

                                                           0682: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0002 -בס 

 ( ש שנתיש)על יסודי מקיף , אילת
 דיון , גיוס מורים לעיירות פיתוח, תעודה, פרוייקט שואה, סקירה על בית הספר:    תאור

 על מהות עבודת המחנך                             
                       0: מספר תיקים        0683:   עד שנת 0680: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
 19 –בס 

 צאלים  , אילת
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0698:   עד שנת 0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  483 -בס 

 איתנים                                                              
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0612: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  618 -בס 

 המכון להכשרת מורים ליד ישיבת הר עציון                    , אלון שבות
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                 
----------------------------------------------------------------------------- 

 481 –בס 

 אלוני יצחק                                                          
                 עלונים                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 11 –בס 

 חברת הילדים , אלונים
  עלונים                                               :     תאור

                       0: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 638 –בס 

 מכללה לבנות  , אורות, אלקנה
        תכניות לימודים                                       , ידיעון:    תאור

                       3: מספר תיקים        0663:   עד שנת 0682: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0092 -בס 

 בית ספר ניסוי                      , בית ספר יסודי ממלכתי דתי, אלקנה
 לות בית הספר שהוגשה לפרס החינוך                         סקירה על פעי:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0220: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 648 –בס 



       קרן תורה                   , לונדון, אנגליה
 עלונים                                                              :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
 בס -0226

 אפיקים                                                              
                                                               עלונים:    תאור

                                                           0643: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  984-בס 

                                ?   תיכון עירוני מקיף א , אפיקים בנגב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0613: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  963 -בס 

 בית ירח                                                     , אפיקים
 עלונים                                                              :    תאור

                                            0696:   עד שנת 0643: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 164 –בס 

 חברת הילדים                                                    , אפק
                       0: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0663: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  606 -בס 

 אשלים  , אפקים
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0028 -בס 

 מכון לתרבות ישראל  , בואנוס איירס, ארגנטינה
 עלונים                                                              :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  0210 -בס 

                                   OHIO STATE UNIVERSITY, ארצות הברית
 עבודות תלמידים                                                      :    תאור

                                                           0616: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  100 -בס 

 אילנות  , אשדוד
 ידיעון להורים                                                       :    תאור

                                                           0611: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 602 –בס 

 בית ספר ימי אורט , אשדוד
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0698: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  944 -בס 

 '                             בית ספר תיכון ממלכתי דתי מקיף ב, אשדוד
 סקירה על פעילות בית הספר שהוגשה לפרס החינוך, "  עתיד"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0220:   עד שנת 0694: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 811 –בס 

 גאולים  , אשדוד
 עלונים                                                              :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  44 -בס 

  חצור , אשדוד
 עלונים                                                              :    תאור



                       3: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  806 -בס 

 זון יעקב  ממלכתי דתי ח, אשדוד
 עלונים                                                              :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
 0261 –בס 

 ממלכתי דתי שילה  , אשדוד
                        תמונות                                       :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  114 -בס 

 '  רעים ממלכתי ח, אשדוד
 "                                                אשדוד  עירי" עלונים:    תאור

                       0: םמספר תיקי        0616:   עד שנת 0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 60 –בס 

 תיכון , אשדוד
 עלונים                                                       :    תאור

                                            0699:   עד שנת 0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 193 –בס 

 תיכון מקיף                                                   , אשדוד
 עלונים , ספרים על אסירי ציון בברית המועצות, אשדוד הלומדת:    תאור

                       0: מספר תיקים        0683:   עד שנת 0618: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 16 –בס 

 אשדות יעקב מאוחד                                                
                   עלונים                                            :    תאור

                                            0696:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 468 –בס 

 גורדון  . ד.א, אשקלון
                   עלונים                                            :    תאור

                                            0614:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 826 –בס 

 אילנות  , אשקלון
              עלונים                                                 :    תאור

                                            0683:   עד שנת 0614: משנת
 -----------------------------------------------------------------------------

  608 -בס 

 ארלוזורוב  , אשקלון
             עלונים                                     , הגדה של פסח:    תאור

                                            0690:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 669 –בס 

 בית המדרש להכשרת עובדי הוראה                                , אשקלון
 מודים                                                      תכניות לי:    תאור

                       0: מספר תיקים                                
----------------------------------------------------------------------------- 

  0002 -בס 

                               דתי               ',בית חינוך ב, אשקלון
 לתערוכה הפדגוגית , ישראל ישראלי, נשלח על ידי מנהל בית הספר, תולדות בית הספר:    תאור

 המרכזית של משרד החינוך                                              
                       0: מספר תיקים                       0663: משנת

 העמוד הראשון חסר                                    .  באוסף נח נרדי:   רותהע
----------------------------------------------------------------------------- 

  0000 -בס 



 '                                                בית חינוך ג, אשקלון
 לתערוכה הפדגוגית , דבורין. א, נשלח על ידי מנהל בית הספר, פרתולדות בית הס:    תאור

 המרכזית של משרד החינוך                                              
                       0: מספר תיקים                       0663: משנת
                    .                                   באוסף נח נרדי:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
 60 –בס 

 בית יחזקאל , אשקלון
 עלונים :     תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  82 -בס 

 בית יעקב, אשקלון
 תצלומים                                                    :    תאור

        0: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0690: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  620 -בס

 שכונת שמשון                        , דקל, בית ספר ממלכתי חדש, אשקלון
 חומר לקראת פורים                                        -מגילת אסתר :    תאור

                                                           0616: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  83 -בס 

 בית עלי , אשקלון
 עלונים:    תאור

                                                           0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  80 -בס 

 דוד רמז , ןאשקלו
 תצלומים                                                             :     תאור

                                            0693:   עד שנת 0661: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 601 –בס 

 צנלסון  כ, אשקלון
 עלונים                                                              :    תאור

                                            0690:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 80 –בס 

 ב עוזיאל  ש הר"ע, אשקלון
 עלונים:    תאור

                                                           0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 620 –בס 

 ממלכתי                                         , שכונת שמשון, אשקלון
 עלונים                                                              :    תאור

                                                           0692: משנת
-----------------------------------------------------------------------------  

 864 –בס 

 ס מקיף עירוני א                             "בי, תיכון עירוני ,אשקלון
 ,עלונים, בחירת מקצועות מוגברים למסלולי בגרות עיונית טכנולוגית :    תאור

 סקירה על פעילות בית הספר שהוגשה למשרד החינוך                         
                       0: מספר תיקים        0220:   עד שנת 0692: משנת

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

  641 -בס 

 תגר . תיכון עירוני על שם א, אשקלון
 "                                              בסימן  קריאה",עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0611:   עד שנת 0698: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 



  0004 -בס 

 בית הספר במעברה                                               , אשרת
 לתערוכה , צפורה חבצלת' נשלח על ידי מחנכת כתה א, תולדות בית הספר:    תאור

 מרכזית של משרד החינוך                                    הפדגוגית ה
                       0: מספר תיקים                       0663: משנת
 באוסף נח נרדי                                                       :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  84 -בס 

 מוסד חינוכי                                                   , אשרת
 עלונים                                                              :    תאור

                                            0699:   עד שנת 0696: משנת



 ת|  ש|  ר|  ק|   צ|  פ|  ע|  ס|  נ|  מ|  ל|  כ|  י|  ט|  ח|  ז|  ו|  ה|  ד|  ג|  ב|  א
 
 

  404 -בס 

 באר טוביה                                                           
 פרוטוקול המועצה הפדגוגית הרביעית למורי , הוז. מכתב למרכז המורים מב:    תאור

 עלונים                 ,  מושבות הנגב בסניף יפו
                       3: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0608: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  042 -בס 

 מבואות  , באר טוביה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0691   :עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0289 -בס 

 תיכון דתי על שם פתחיה צוק  , באר טוביה
 "                                                      הבאר",עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  849 -בס 

 בוטינסקי 'ש יוהנה ז"כפר הנוער ע, באר יעקב
                      "                                בינינו"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 480  -בס 

 אשל הנשיא  , באר שבע
                      "                             בצל  האשל"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0612: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  160 -בס 

 בית הפקיד  , באר שבע
                      עלונים                                         :    תאור

                                                           0682: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  466 -בס 

 בית מדרש למורים ולגננות                                    , באר שבע
 ח                                 "תשל, תכנית לימודים, סקירת  פעילות :   תאור

                       0: מספר תיקים        0618:   עד שנת 0619: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  994-בס

 דים                                  בית ספר דתי לנערים עוב, באר שבע
 "                                                    בטאוננו"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  683 -בס 

 בית צעירות מזרחי , באר שבע
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                 
----------------------------------------------------------------------------- 

  102 -בס 

 דגניה                                     , באר שבע
 עלונים                                         , תכניות לפעילות חברה:    תאור

                       0: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0611: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  996 -בס 

 האבות  , באר שבע
 עלונים                                                              :    תאור



                                                           0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  609 -בס 

 יעלים                                               , באר שבע
 חוברת בזכר יסוד הגאולה                                              :    תאור

                                                           0614: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  362 -בס 

 מגן , באר שבע
 תמונות                                                              :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
 982 –בס 

 מדרשה למורים לחינוך גופני                                  , באר שבע
 תכניות לימודים     , תלושי בחינות בלשון ובדקדוק:    תאור

                       3: מספר תיקים                       0696: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  696 -בס 

 מכללה לחינוך על שם קי  , באר שבע
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       6: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  621 -בס 

 ממלכתי מצדה , באר שבע
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  419 -בס 

 ש רוז                  "מרכז לחינוך ולהכשרה מקצועית לנוער ע, באר שבע
 "                                                 המרכז -הד "עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0612: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

   968 -בס 

 נתיבות  , באר שבע
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  606 -בס 

 סיני  , באר שבע
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  809 -בס 

 '                                              תיכון מקיף ד, באר שבע
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0683 :משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  610 -בס 

 תיכון עירוני דתי                                           , באר שבע
                                           "         מעת  לעט"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0669: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  89 -בס 

 אחוה  , שבע-באר
                                     עלונים       , 0עלון להורים מס :     תאור

                       0: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  60 -בס 

 ו "ביל, שבע-באר



                               עלונים                                :    תאור
                                            0691:   עד שנת 0699: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  60 -בס 

 חזון עובדיה  , שבע-באר
                       0: מספר תיקים                       0692: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  64 -בס 

 ישיבת בני עקיבא, שבע-באר
 משנות השישים  

 תעודת שליש ריקה                                                     :    תאור
----------------------------------------------------------------------------- 

  86 -בס 

 ממלכתי                                                     , שבע-באר
                                                           0694: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  81-בס 

 מעלות , שבע-באר
 עלונים                                                              :    תאור

                      06: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  62 -בס

 נטעים  , שבע-באר
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0661: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  88-בס 

 ם "רמב, שבע-באר
                       0: מספר תיקים                       0694: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  63 -בס

 שכונת חצרים אלומות  , שבע-באר
                                     עלונים                          :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  816 -בס

      חברת הילדים                                              , בארי
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0698: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  112-בס 

 שמאש  , בגדד
 אוסף שירים וחיבורים                                           , עלון:    רתאו

                       0: מספר תיקים                       0630: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  446 -בס

 עברי                                       בית הספר העממי ה, בולגריה
 מכתבים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0604:   עד שנת 0621: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  464-בס 

 ש עמי אסף  "אזורי ע, בורגתא
 עלונים                                        , חוברת עשור לבית הספר:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 444 -בס

 בית הספר העממי העברי וגן ילדים                               , בירות
 מכתבים                                                              :    תאור



                       0: מספר תיקים                       0603: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0216 -בס

 בית אברהם                                                           
 עלונים                                                              :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  66 -בס

 מוסד חינוכי גלבוע  , בית אלפא
 עלונים                                                              :    תאור

                      00: מספר תיקים        0680:   עד שנת 0662: משנת
 א        -009חברת הילדים הראשונה , פולני-ןראה גם אוסף יהודה רו: הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  61 -בס

 ד                                                    "ממ, בית גמליאל
                                                           0661: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
 בס -948

 דוד רמז  , בית דגן
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  801-בס 

 בית ספר ממלכתי דתי                                        , בית הגדי
 עלונים                                                              :    תאור

                                                           0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 68 -בס 

 בית השיטה               
 עלונים                                                              :    תאור

                      00: מספר תיקים        0680:   שנת עד 0648: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 69 -בס 

 בית זרע  
 עלונים    :    תאור

                                                           0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  029 -בס 

 בקעת כנרות  , בית זרע
 עלונים                                                              :    תאור

                       4: מספר תיקים        0698:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 881 -בס 

 גן רוה , בית חנן
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0683: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 66 -בס

 ש ויצמן "בית ספר אזורי ע, בית יהושע
 עלונים                                                 , תעודת הערכה:    תאור

                       3: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0694: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  829 -בס 

 אלון מורה  , בית לחם גלילית ואלוני אבא
 "                                                    עלונינו"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0663: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  026 -בס 

 בית חינוך משותף , בית שאן



 , יעקב בטרמן, נשלח על ידי מנהל בית הספר , סקירה על התפתחות המוסד:    תאור
                   לתערוכה הפדגוגית  המרכזית של משרד החינוך                 

                                                           0663: משנת
 באוסף נח נרדי                                                       :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  814 -בס

 בית ספר לנערים עובדים                                      , שאן בית
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  819 -בס

 בית ספר ממלכתי דתי תחכמוני  , בית שאן
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 בס -822 -בס 

 גלבוע  , בית שאן
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  600 -בס 

 תומר                                 , בית שאן
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0690:   עד שנת 066-: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0269 -בס

 תיכון מקיף אורט  , בית שאן
 "                                                      משלנו"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0684:   עד שנת 0680: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  68 -בס 

 ( ימי'ג)אהרון שמי , בית שמש
 עלונים: תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  941 -בס 

 בית ספר ממלכתי דתי                                         , בית שמש
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  896 -בס 

 לוי אשכול  , בית שמש
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 בס -604 -בס 

 ממלכתי דתי אליקים , בית שמש
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  020 -בס 

 עדיה  , בית שמש
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 988-בס 

 כפר הנוער                                                   , בן שמן
 , "בטאון כפר הנוער"עלוני בוגרים , עלונים, מדריך לתערוכה, חוברת תעמולה, יומן המורה:    תאור



 NERUTLUK REIEWZ NOITARGETNI/ NNAMKCUB HTEBASILEהמוסד   חוברת הסבר על
                       6: מספר תיקים        0680:   עד שנת 0601: משנת
 ראה גם אוסף פולני                 :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  604 -בס

 חנוך  א                                           -בית ,ציון שנקר-בן
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0666:   עד שנת 0649: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  689 -בס

 תזונה ואפנה                       , בית המדרש למורות למלאכה, בני ברק
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  024-בס 

 דוד רמז   , בני ברק
 עלונים                                                              :    תאור

                       4: מספר תיקים        0680:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0248 -בס 

 דתי עממי                                                 , בני ברק
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0639: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 בס -604 -בס

 מעלות  , בני ברק
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0669: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  686 -בס 

 סמינר למורים ולגננות אור החיים , בני ברק
          תכניות לימודים                                             :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  023 -בס 

 קוממיות , בני ברק
                עלונים                                               :    תאור

                       3: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  02 -בס

 שאר ישוב , בני ברק
 ם           עלוני, חוברת העשור הראשון,מבחנים, חוזרים,דוגמאות של טפסים:    תאור

                       3: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0000 -בס 

 תורה ומקצוע , בני ברק
               עלונים                                                :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  0082-בס 

 תיכון מיקצועי דתי                                          , בני ברק
 תמונות                                                              :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  0246 -בס 

 תיכון עירוני דתי                                           , בני ברק
 עלונים                                                              :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  0009 -בס 

 מ יסודי                                           "ס מ"בני עטרות בי



 עלונים                                                              :    תאור
                       0: מספר תיקים                       0294: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  40 -בס 

 אזורי                                       , חרוצים, בצרה,  בני ציון
 עלונים                                                , תמונות מחזור:    תאור

                       3: מספר תיקים        0619:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  603 -בס 

 עממי                                                       , בנימינה
 עלונים                              , ל .ק.וד הקחוברת ארבעים שנה ליס:    תאור

                       3: מספר תיקים        0619:   עד שנת 0636: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0006-בס 

 ש תאודור הרצל "בית הספר ע, ברלין
 ברלין                           , ש תיאודור הרצל"מבית הספר עזכרונות :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0668: משנת
 נכתב על ידי בוגרי בית הספר שהגיעו לישראל בעקבות כנס מחזורים         :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
 בס -0286 -בס 

 גורדון  .ד.א, בת ים
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  000  -בס 

 '  ממלכתי ג, גאולים, בת ים
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0003 -בס 

 ממלכתי ו                                  , מסילות , בת ים
 דפי , אביזרי לימוד, יומני מורים. הורים, העיריה, התכתבויות עם משרד החינוך:    תאור

 אלבומי תמונות נמסרו על ידי המנהלת שרה בורק      ,  עבודה
          06: מספר תיקים       0660:   עד שנת 0680: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  460 -בס 

 סוקולוב , בת ים
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0614: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  002 -בס 

 ציפורי  , בת ים
 עלונים                                                              :    תאור

                     0: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  000 -בס 

 התחיה  , רמת יוסף, בת ים
                       3: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0690: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  0046 -בס 

 רעות  , בת ים
 צילום : בתיק; עתיד בית הספר רעות -רעות כיום : בנושא" חשיבה משותפת"פגישת :    תאור

 תמי רודניץ     : המנהלת, תיק החינוך המיוחד: א"ל תשמ"מחוזר מנכ
                       0: מספר תיקים                       0663: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  0290 -בס 

 תחכמוני  , בת ים
 עלונים                                                              :    תאור



                       0: מספר תיקים        0660:   עד שנת 0662: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  026 -בס 

 תיכון מקצועי לפקידות                                         , בת ים
 מכתב להורים                                                         :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0696: שנתמ
----------------------------------------------------------------------------- 

  028 -בס 

 תיכון עירוני                                                 , בת ים
                                               חוברת  העשור          :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0696: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  40 -בס 

 רבי עקיבא , ים-בת
                                           עלונים                    :    תאור

                                                           0699: משנת
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  603 -בס 

 בית הספר המקיף                                              , וליס'ג
 בית הספר שהוגשה לפרס החינוך                          סקירה על פעילות:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0220: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0003  -בס 

                          בית הספר הכללי                      , ליל'ג
 לתערוכה , מאיר סוקולובסקי, נשלח על ידי מנהל בית הספר, תולדות בית הספר:    תאור

 הפדגוגית המרכזית של משרד החינוך                                    
                       0: מספר תיקים                       0663: משנת
 נח נרדי                                                        באוסף:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  904  -בס 

 עמישב  , גבעת אולגה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0692 :משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  004 -בס 

 ש ברנר  "אזורי ע, גבעת ברנר 
 , ניםעלו, יומן גבעת ברנר, תוכניות עבודה בכיתות, עלון ליום הורים, ידיעון:    תאור

 "                                      חבריא"
                       8: מספר תיקים        0618:   עד שנת 0641: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  002 -בס 

 כפר ילדים  , גבעת המורה
 תומים לארץ ישראל שעל יד ועד הסיוע המאוחד של יהודי אמריקהועד הי, עלונים:    תאור

                       3: מספר תיקים        0646:   עד שנת 0606: משנת
 א   -369וב 'ראה גם אוסף פוגצ:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  926  -בס 

 ש רוזה כהן                           "בית הספר המחוזי ע, ת השלושהגבע
 תכנית הלמודים לכתות ג ד , עלון להורים באוסף אלכסנדר שחורי, עלונים :    תאור

 באוסף פולני                               
                       0: מספר תיקים        0640:   עד שנת 0636: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  682 -בס 

 בית מדרש ממלכתי דתי                                  , גבעת ושינגטון
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       3: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  680 -בס 

 בית מדרש ממלכתי דתי למורים לחינוך                    , גבעת ושינגטון
                                  תכניות לימודים                     :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  0230 -בס 

              מכון ללימודים ערביים                       , גבעת חביבה
 סיכום סמינרים                                                       :    תאור

                                            0680:   עד שנת 0680: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0048  -בס 

 המסגרת החינוכית המקדמת  , חיים איחודגבעת 
 בנימין שפריר     : המנהל, עלון הבוגרים:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0686: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 



  808  -בס 

 ספר ממלכתי                                             בית, גבעת נשר
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  902 -בס 

 גבעת שמואל                                                          
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 868  -בס 

 גבעתיים                                                           
 עיתון משותף לבתי הספר                                               :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  001 -בס 

 בורוכוב  , גבעתיים
 עלונים                               , עשור לבית הספר בשכונת בורוכוב:    תאור

                                            0696:   עד שנת 0663: משנת
                               04418ראה גם אוסף פרשל מסך :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  0220  -בס 

 בית ברל , בית המדרש למורים למלאכה, גבעתיים
 מודים                                                      תכניות לי:    תאור

                       1: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  118  -בס 

 ברנר  , גבעתיים
 עלונים                                 , בכתה גדולה" קטנה"ב כתה שילו:    תאור

                                            0662:   עד שנת                    
----------------------------------------------------------------------------- 

  600 -בס 

 גורדון  , גבעתיים
 עלונים                                                                :  תאור

                       3: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0669: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  100 -בס 

 דוד שמעוני  , גבעתיים
 עלונים                                                                 : תאור

                       3: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0223 -בס 

 בית ברל                       , אים להוראההמכון להכשרת אקדמ, גבעתיים
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  0044 -בס 

  יגאל אלון, גבעתיים

 מאיה בנבנישתי                         : המנהלת, תיק אלון:    תאור
                       0: מספר תיקים                       0666: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
 בס -008  -בס 

 כצנלסון  , גבעתיים
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0662: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  602 -בס 

 קלעי  , גבעתיים



 "                                                ניבים" "מסה"עלונים :    תאור
                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0664: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  403 -בס 

 גדרה                                                                
 (  צילום), זכרונות של אמנון הורוביץ, התכתבות, תולדות בית הספר:    תאור

                       0: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0860: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  639 -בס 

 כפר אליהו , גדרה
 תכניות לימודים                            , "מחשבת"מאמרים מ, שנתונים:    תאור

                                            0680:   עד שנת 0612: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  161  -בס 

 בית ספר אזורי                                                , גדרות
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0662: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  900   -בס 

 גוש זבולון                                                          
 , ישיבות הנהלה, עלוני מידע על בית החינוך, ספר בר מצוה, עבודות תלמידים:    תאור
 עלונים                                , ותתעוד

                       6: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0646: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  000  -בס 

              יסודי                                         , גוש חלב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  800 -בס 

 בית ספר אזורי                                           , וןגוש עצי
 עלונים      , דף קשר להורים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0684:   עד שנת 0683: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  883 -בס 

 בית ספר אזורי נחלים מרחבים , ילתג
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0040 -בס 

 בית ספר ממלכתי                                        , גינות שומרון
 ,כתה טיפולית,   ג, כתה א, תאור בית הספר, פרויקט השילוב:    תאור

 מירי פרידמן                                                 : המנהלת 
                       0: קיםמספר תי                       0660: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  004  -בס 

 גבורי מרד ורשה  , גלבוע
 עלונים                                                              :    תאור

                       4: ר תיקיםמספ        0680:   עד שנת 0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  003 -בס 

 בית חינוך תיכון אזורי                                     ,גליל מערבי
             "                                  עלון התלמידים"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  900-בס 

 הר וגיא  , גליל עליון
             עלונים                                          , תמונות:    תאור



                       3: מספר תיקים        0619:   עד שנת 0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  986  -בס 

 
 גלעד                                                                

                                                               עלונים:    תאור
                       0: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0663: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  0046  -בס 

 רביבים   , גני תקוה
 , ת עמיתים לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים בשילוב החינוך החברתיאולפנ:    תאור

 חנה מינס                                                    : המנהלת
                       0: מספר תיקים                       0660: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  08  -בס 

 בית הספר                                                     , גניגר
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  001 -בס 

 גשר                                                                 
 עלונים                                              , תכנית לבר מצוה:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0696: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  009  -בס 

 סולם צור  , גשר הזיו
 גורמי החינוך בגיל הנעורים . ב: ערבי עיון בשאלות חינוך, " אגרת"עלונים :    תאור

                                                         0613, בקיבוץ בימינו
                       0: מספר תיקים        0618:   עד שנת 0693: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  008  -בס 

                    גת                                               
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0699: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
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  0039   -בס 

 בית הספר התיכון                                             , דבוריה
 ידיעון                                                               :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0686: משנת
 בשפה הערבית                                                         :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
 בס -032 -בס 

 רמת הגולן , דברת
           עלונים                                                    :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0698: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  030 -בס 

 בית החינוך המשותף בעמק הירדן                                 , דגניה
 עלונים                      , עלון הקיבוץ, דפי עבודה, חניםעבודות ומב:    תאור

                       0: מספר תיקים        0698:   עד שנת 0662: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  660 -בס 

                             חברת הילדים                       ,דגניה
 עלון חברת הילדים                                  , עיתון לחג הסוכות:    תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  830 - בס

 אפיקים                                                      , דימונה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  806 -בס 

 בית ספר ממלכתי דתי אלפאסי  , דימונה
 עלונים                                                              :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  606  -בס 

 ממלכתי דתי   , בן עטר, דימונה
 עלונים                                                , חוברת הוראות:    תאור

                                                           0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  626 -בס 

 דרומית                                                , דימונה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0619: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  623 -בס 

 יוספטל , דימונה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  629  -בס 

 ממלכתי דתי עלומים , דימונה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  100 -בס 

 מרכזיה פדגוגית                                              , דימונה
 דימונה עירנו ספורה של עיר                                           :    תאור

                                                           0611: משנת



----------------------------------------------------------------------------- 
  033  -בס 

 עמי אסף  , דימונה
 עלונים                                                              :    תאור

                                                           0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  144  -בס 

 עמל  , דימונה
 באוסף פלד               : הערות  

----------------------------------------------------------------------------- 
  608  -בס 

 רתמים , דימונה
 עלונים                                                              :    אורת

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0064  -בס 

 ש ליהמן בשיתוף עם אורט                         "תיכון מקיף ע, דימונה
 א                                                "תשנ, ז"ספר מחזור כ:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  146 -בס 

 דליה                                                                
 ארבעים שנה לקיבוץ דליה                                              

                                                           0616: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  030 -בס 

 דן                                                                  
 עלונים של קן השומר הצעיר                                           :    תאור

                       0: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  036 -בס 

 קיבוץ                                                         , דפנה
 , זרםחוזרים של הסתדרות ושל ארגון עובדי ה, חוזרים ממשרד החינוך, עלונים:    תאור

 הטכניון       , הסתדרות המורים, חוזרי קרן היסוד
                       6: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0660: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  643 -בס 

 הרצליה , קייפטאון, דרום אפריקה
 י                   "תש -ט "תש, דין וחשבון שנתי של בית הספר. םעלוני:    תאור

                       0: מספר תיקים        0613:   עד שנת 0662: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 
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  410 -בס 

 הדסים                                                               
 "                                                 עלי  הדסים"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0612: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  031  -בס 

 שפרינצק  , הוד השרון
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  164 -בס 

 ה בית ספר למבוגרים                                    "תהיל, הוד השרון
 עלונים העלון  שלנו         :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0682: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  836 -בס 

 הודיות כפר הנוער הדתי הודיות  
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0662: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  038 -בס 

 הזורע                                                             
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: תיקים מספר                       0698: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  919 -בס 

 החותרים                                                             
           ספר המחזור                                          , רקפת:    תאור

                                                           0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  049 -בס 

 החותרים                                                            
                       0: מספר תיקים                       0666: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  036 -בס 

 המעפיל 
 תצלומים                                     , עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0068 -בס 

 בית ספר ולדורף  , הרדוף
 שנוסד בשנת , תדפיס המחשבה החינוכית על שיטת ולדורף בבית הספר בקיבוץ הרדוף:    תאור

    ן                                    "תש
                       0: מספר תיקים                                          

----------------------------------------------------------------------------- 
  042 -בס 

 מוסד אזורי , הרי אפרים
 עלונים                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0699: שנתמ
----------------------------------------------------------------------------- 

  09 -בס 

 אזורי , הרי יהודה
 עלונים                                                   :    תאור

                       0: מספר תיקים        0613:   תעד שנ 0692: משנת



----------------------------------------------------------------------------- 
  043 -בס 

 ביאליק , הרצליה
 דוחות ישיבות ,מכתבי הערכה,דוחות שנתיים מסכמים,ספר האורחים,חומר לימודי:    תאור
 .  קלטות וידיאו של תערוכות והווי בית הספר ,תמונות מחזור, מורים
                       0: מספר תיקים        0689:   עד שנת 0694: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  0090 -בס 

              ש יגאל אלון                          "בית ספר ע, הרצליה
 סקירה על פעילות בית הספר שהוגשה לפרס החינוך                         :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0220: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  42 -בס 

 ברנדייס , הרצליה
 בניהו  : המנהל, עלונים, אוסף אדמיניסטרטיבי של בית הספר:    תאור

                      44: מספר תיקים        0692:   עד שנת 0636: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  046 -בס 

 ברנר , הרצליה
 נים עלו:    תאור
                       6: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0669

----------------------------------------------------------------------------- 
  040 -בס 

 גורדון , הרצליה
 עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0008 -בס 

 המזרחי                                                      , הרצליה
 נשלח לתערוכה הפדגוגית המרכזית של משרד , רשימת כתובות התערוכה פדגוגית:    תאור

             החינוך            
                       0: מספר תיקים                       0663: משנת
 .                                                      באוסף נח נרדי:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
- 00  

 עממי , מןוייצ, הרצליה
 אוסף אדמיניסטרטיבי                               :    תאור

                      42: מספר תיקים        0660:   עד שנת 0609: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0012 -בס 

   חטיבת ביניים יד גיורא, הרצליה
 דוח של ביקור החטיבה האקדמית של סמינר אורנים בבית הספר  :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0663: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0006 -בס 

 ובית יעקב לבנות                  ת לבנים"ת, יסודי התורה, הרצליה
 נשלח לתערוכה הפדגוגית המרכזית של משרד החינוך , סקירה על התפתחות בית הספר:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0663: משנת
       .                                                באוסף נח נרדי:   הערות

 ----------------------------------------------------------------------------
  040 -בס 

 יצחק בן צבי  , הרצליה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0698:   עד שנת 0696: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  498 -בס 

 כפר הנוער דוד רזיאל , הרצליה
 "                                                     רזי לב"עלונים :    תאור



                       0: מספר תיקים                       0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  044 -בס 

 לבטוב , הרצליה
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0698: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 בס -960 -בס 

                                                    נוה ישראל, הרצליה

 עלונים                                                              :    תאור
                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0690: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  12 -בס 

 נוף ים, הרצליה
 עלונים  :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0641: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  960-בס 

 תיכון עיוני                                                 , הרצליה
 תולדות בית הספר שנשלחו לתערוכה הפדגוגית המרכזית של " לקראת"עלונים :    תאור

                                  משרד החינוך                    
                       0: מספר תיקים        0663עד שנת     0648: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
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  899 -בס 

   תלמוד תורה, קנדה, ונקובר
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0696: משנת
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  186 -בס 

                                           בית הספר העממי, זכרון יעקב

 ל                                     "יהושע שורץ ז, ציון לחבר שנפטר:    תאור
                       0: מספר תיקים                       0630: משנת
 ג "תרע-א"מחברות עבודה של ישעיהו דב קרלין תרע:  ראה גם:  הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  400 -בס

 גן הילדים                                               , זכרון יעקב
 מופנה . ר יפה בעניין קנדידטית לגן הילדים ותאריכי חופשת הקיץ"מכתב מד:    תאור

 ב                              "למרכז המורים בשם ב
                       0: מספר תיקים                       0604 :משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  620 -בס 

 מזרחי  , זכרון יעקב
 בית ספר .  קטעי עתונים, הרב משה סברדליק. התכתבות ועניני הסתדרות המזרחי:    תאור
 חיפה            , ישראל מנהל אברהם יוסיפוןנצח 

                       0: מספר תיקים        0640:   עד שנת 0608: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  606 -בס 

 נילי , זכרון יעקב
                                        עלונים                       :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0666: משנת
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  0008-בס 

 בית ספר לבנים ולבנות                                         , חברון
 לוריא                      . י, המשרד הארץ ישראלי ,חוזר מחלקת החינוך:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0606: משנת
 שווצריה                  , תכנית הלמודים בבתי הספר העממיים בקנטון גנף:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  048 -בס 

 אחד העם  , חדרה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0636: משנת
                ראה תמונות באוסף טובה ברקמן                          :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  601-בס 

 בית חינוך ארלוזורוב  , חדרה
 י                      "תש' יג, ג"תש' ו, א"תש' תמונת מחזור א, עלונים:    תאור

                       6: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0633: משנת
 התמונות מאוסף דינאי                                                 :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  800 -בס 

 ישיבת בני עקיבא                                     ,בית שמואל, חדרה
 עלונים                                                              :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  041 -בס 

 אור לטף  , גבעת אולגה, חדרה
                 עלונים                                              :    תאור

                       4: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0694: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  046-בס 

 הרואה  , חדרה
         עלונים                                                      :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  062  -בס 

 מוריה , חדרה
                       0: מספר תיקים                       0696: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  868 -בס 

 ממלכתי צפרירים , חדרה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0299-בס 

 מפתן  , חדרה
 קובץ דפים למחנך                                                     :    תאור

                                                           0613: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  409 -בס 

 עממי                                                          , חדרה
 מסמכי ההנהלה                                                        :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0604: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  996-בס 

 תחכמוני  , חדרה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 



 998  -בס 

 תיכון                                                         , חדרה
 "                                                       עלונים הדינו:    תאור

                       0: מספר תיקים        0661:   עד שנת 0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  606 -בס 

 גורדון  . ד.א, חולון
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0613:   עד שנת 0642: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  609 -בס 

 ביאליק  , חולון
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  600  -בס 

 בן ציון שנקר ' בית חינוך א, חולון
 עלונים                                                      , תמונות:    תאור

                       6: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0649: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0009  -בס 

 '                                                ב, בית חינוך, חולון
 לתערוכה הפדגוגית , רוגוב' נשלח על ידי מנהל בית הספר י, תולדות בית הספר:    תאור

 מרכזית של משרד החינוך                                              ה
                       0: מספר תיקים                       0663: משנת
 .                                                      באוסף נח נרדי:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  603-בס 

 ארלוזורוב                       ',  בית חינוך ג, חולון
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0663:   עד שנת 0646: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0249-בס 

 מ יסודי שפרינצק "בית ספר מ, חולון
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  199-בס 

 דוד רמז  , חולון
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0683:   עד שנת 0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 108 –בס 

 המגינים  , חולון
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0686:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  00 -בס 

 הס , חולון
 עלונים                                                              :    תאור

                       6: מספר תיקים        0619:   עד שנת 0641: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  110 -בס 

 הערבה  , חולון
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0613:   עד שנת 0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0000-בס 



 השקמה , חולון
 עלונים                                                              :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
 063 –בס 

   ויצמן, חולון
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0613:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0236-בס 

 חבד  , חולון
 עלון להורים                                                            : תאור

                       0: מספר תיקים                       0613: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 064 –בס 

 חנקין  , חולון
 ים                                                              עלונ:    תאור

                       6: מספר תיקים        0689:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 69 –בס 

 ישורון  , חולון
                                                          עלונים     :    תאור

                       3: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  104-בס 

 כצנלסון , חולון
 עלונים   , הוריםירחון לתלמידים ול:    תאור

                       0: מספר תיקים        0619:   עד שנת 0613: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0291 -בס 

 ניב  , חולון
          עלונים                                                     :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  168 -בס 

 סירקין , חולון
    עלונים                                                    ,היורה :    תאור

                       0: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0006 –בס 

 עוז  , חולון
 רשימות תלמידים ומורים                     ,התכתבויות עם גורמים שונים:    תאור

                       4: מספר תיקים        0681:   עד שנת 0686: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  130 -בס 

 עלומים  , חולון
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 192-בס 

 צפרירים , חולון
 עלונים                                              ,צפרירים להורים :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0698: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 066 –בס 

 קוגל  , חולון
 "                                             קוגלר" "ניצנים"עלונים :    תאור

                       4: מספר תיקים        0613:   עד שנת 0646: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 



  130-בס 

 רביבים  , חולון
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 194-בס 

 שלום עליכם  , חולון
 עלונים , דוגמאות של פתקאות, כרטיסי עבודה לכתה ב,  דפי עבודה, פורים:    תאור

                       0: פר תיקיםמס        0610:   עד שנת 0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0031 -בס 

 שקמה  , חולון
 תמונות ותמונות , הזמנות,עלונים, חומר למסיבות, תעודות, קטעי התכתבויות:    תאור

                                   מירי קראוסהר              : המנהלת, מחזור
                       0: מספר תיקים        0663:   עד שנת 0681: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
 0260 –בס 

 שרת  , חולון
                           עלונים                                    :    תאור

                       0: מספר תיקים        0660:   עד שנת 0688: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  132  -בס 

 תיכון אורט  , חולון
                           "                         מעת  לעט"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0618: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  106 -בס 

 ש מיטרני "תיכון ע, חולון
                               "                     דרום-הדי"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0611: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 962 –בס 

 תיכון עירוני חדש  , חולון
 "                              אגהעכבר  השו,  ציוץ, מצוה-בר"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 946 –בס 

 אהבת ישראל , באר יעקב, חטר
                                       עלון                          :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 630 –בס 

        אגודה להשתלמות במדע                                    , חיפה
 תרגילי ניקוד                                 , בית מדרש לשיפור הלשון:    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

 061 –בס 

 ם "או ,חיפה
 עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 99  -בס 

 אחוזה, חיפה
 עלונים :    תאור

                      01: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0601: משנת
                                 020-ראה גם ארכיון יוסף סגל א:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
 804 –בס 



 אחוזה הכרמל  , חיפה
                     עלונים                                          :    תאור

                       3: מספר תיקים        0683:   עד שנת 0616: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 646  -בס 

 זכרון יוסף , אחוזה, חיפה
                         עלונים                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  068 -בס 

 אילנות , חיפה
 עלונים :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  113  -בס 

 אינשטיין  , חיפה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0680:   עד שנת 0680: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 906 –בס 

 ' בית החינוך תיכון עירוני ג, חיפה
 "                                               הדים", עלונים, מקראה:    תאור

                       0: מספר תיקים        0619:   עד שנת 0696: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  094 -בס 

 י בית הספר הראלי                    "בית המדרש להכשרת מורים שע, חיפה
 גליונות , טפסי בחינות, ציונים והערכות, דוחות הדרכה שבועיים, התכתבות:    תאור

 , חומר לימודי, חריםתוכניות לימוד של מוסדות א, מערכת שעות, תעודות גמר, הדרכה
 תולדות המוסד                         

                       6: מספר תיקים        0663:   עד שנת 0641: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  692 -בס 

 בית המדרש למורים ערביים , חיפה
 כניות לימודים                                                      ת:    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  0 -בס 

 ברי בית הספר הריאלי הע, חיפה
 , חוברות עבודה, תוכניות למודים במקצועות שונים, פרוטוקולים של אסיפות:    תאור

 ת  "דוחו.  עלונים, ך"היסטוריה ותנ, לשון,חומר לימודי בחשבון, ידיעונים
                      06: מספר תיקים        0662:   עד שנת 0604: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  090  -בס 

 בית יצחק  , חיפה
 עלונים                                                              :    תאור

                       9: מספר תיקים        0698:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0203  -בס 

 ל  "צה, בית מדרש ממלכתי למורים, חיפה
 חשבונות                                            , כספים, תיק כללי:    תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  189   -בס 

 בית ספר לבנות מזרחי  , חיפה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0639: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 924   -בס 

 ע שדה                                              "בית ספר לנ, חיפה



 עלונים                                                              :    תאור
                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0669: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  923  -בס 

 בית ספר לנערים עובדים                                         , חיפה
                 עלונים                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0662: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 460  -בס 

 בסמת  , חיפה
         "                                             בסמתון"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0613: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  090 -בס 

 בת גלים  , חיפה
    עלונים                                                           :    תאור

                       8: מספר תיקים        0619:   עד שנת 0644: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 34   -בס 

 גאולה , חיפה
 ז כן משתתפות "תשט, תשיב-שני ספרי פרוטוקולים של המועצה הפדגוגית  תשז:    תאור

 השנתי לגננות                                בקורס
                       6: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0644: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  0066 -בס 

 גמנסיה אבן פנה  , חיפה
 ד                       "שנת הלימודים תשכ', ה טרשימת ספרי הלימוד לכת:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0694: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  408 -בס 

                  גן הילדים העברי הראשון                       , חיפה
 מכתבים להסתדרות המורים                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0608: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  3  -בס 

 דוד ילין  , חיפה
 עלונים                                                 ,תמונת מחזור :    תאור

                       6: מספר תיקים        0683:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  086  -בס 

 רור  ד, חיפה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0698:   עד שנת 0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  96  -בס 

 הבונים  , חיפה
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 983  -בס 

 הגפן  , חיפה
 עלונים                                                               :   תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0060   -בס 

 ,                    ל"ש חדוה אייבוביץ ז"המכון ללימודי השואה ע, חיפה
 חוברת על פעילות המכון                                               :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0688: משנת



----------------------------------------------------------------------------- 
 642  -בס 

 המכללה על שם נרי בלומנפילד , חיפה
 א                                               "תשמ, תכניות לימודים:    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
 0011   -בס 

                   גלבוע      ,  הנרייטה סאלד , חיפה
 תמונות                                             , תולדות בית הספר:    תאור

 קורות חיי המנהלת הראשונה דינה קורץ ינאי                             :   הערות
----------------------------------------------------------------------------- 

  902  -בס 

 השלוח  , חיפה
 לתולדות בית הספר שילוח בתוך אוסף נח נרדי                    , עלונים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0669:   עד שנת 0663: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 666   -בס 

 מכון ללימודים מתקדמים , ויצו, חיפה
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       4: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  093  -בס 

 חוגים  , חיפה
 התכתבות עם איגוד המורים , מפקדי מורים, המחוז -התכתבות עם משרד החינוך :    תאור

 עלונים בנפרד , פרסומים, תכניות לימודים, התיכוניים וארגון המורים העל יסודיים
                       1: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0669: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  062-בס 

 הטכניון העברי  , חיפה
 תזכיר הועדה בשאלת , תולדות המוסד," עלים לשפן" "האלף" "קול  הסטודנט:    "תאור

 התפתחות הטכניון                      
                       4: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0646: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  096 -בס 

 טשרניחובסקי , חיפה
 עלונים                                                  :  תאור

                       0: קיםמספר תי        0691:   עד שנת 0694: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  190  -בס 

 אק  'יאנוש קורצ, חיפה
 עלה                                                                 :    תאור

                       0: תיקיםמספר                        0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  099 -בס 

 ג  "יל, חיפה
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  33 -בס 

 ח "כי, חיפה
 ח   "תרצ, חיפה, בטאון פנימי של מורי חברת כל ישראל חברים, עלוננו:    תאור

                       0: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  098-בס 

 להגשמה  , חיפה
 עלונים                                         :   תאור

                       3: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  091 -בס 



 ליאו בק  , חיפה
 עלונים                                                              :    תאור

                       6: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  066 -בס 

 גורדון . ד. ג א"מכללה למו, חיפה
 לתולדות הסמינר של זרם , עלונים, פירסומים, ארכיון אדמיניסטרטיבי לא מלא:    תאור

 העובדים בחיפה                                 
                                            0680:   עד שנת 0664: משנת
         

 א                      -316ואוסף צמריון  00.0ראה גם תוכניות לימודים :   הערות
----------------------------------------------------------------------------- 

  096 -בס 

 מעבר  , חיפה
                                           עלונים                    :    תאור

                      31: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0644: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  010-בס 

 מעלה הכרמל, חיפה
                                      עלונים                         :    תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0200  -בס 

 מעלה השחרור  , חיפה
                                       עלונים                        :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  010  -בס 

 מעלות הנביאים , חיפה
                                        עלונים                       :    תאור

                       0: מספר תיקים        0668:   עד שנת 0669: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  080 -בס 

          מקצועי                                               , חיפה
 "                                                   הד האלוף",עלונים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0666:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 012 –בס 

 מרכז  , חיפה
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0093 –בס 

 ו באק                                           מרכז חינוך ליא, חיפה
 סקירה על פעילות בית הספר שהוגשה לפרס החינוך                         :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0220: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  083 -בס 

 תל חי  , נוה שאנן, חיפה
 עלונים  , ח –לכיתות ו , חוברת להנצחת הקהילה היהודית בבודפשט:    תאור

                                            0612:   עד שנת 0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  014 -בס 

 ניב , חיפה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  016 -בס 



 נצח ישראל , חיפה
 יוסיפון                                    . נמסרו על ידי א, תצלומים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0646:   עד שנת 0606: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  684 - בס

 סמינר למורים ולגננות בית יעקב  , חיפה
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  691 -בס 

 [                       שאנן]סמינר ממלכתי דתי למורים ולגננות  , חיפה
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  019 -בס 

 עין הכרמל , חיפה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0668:   עד שנת 0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  080  -בס 

 '                                                     עירוני א, חיפה
 "                                                 ניב התלמיד",עלונים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0698:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  011 -בס 

 עליה  , חיפה
 עלונים                                                              :    תאור

                       6: מספר תיקים        0619:   עד שנת 0661: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  018 -בס 

 ש כרמי א                               "ע' עממי א, חיפה
 עלי חיפה מועצת פו, ועדת התרבות, דפים לאינפורמציה, מבחנים ועבודות תלמידים:    תאור

 עלונים                           , (אוסף אברהם הלוי)
                       9: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0632: משנת
 יעקובזון             -ראה גם אוסף חנה יעקובסון ואסתר יפתחאל:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
 בס -913  -בס 

 פיכמן  , חיפה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  016   -בס 

 צפרירים  , חיפה
 עלונים                                                              :    תאור

                      32: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0642: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 862  -בס 

 יבנאלי , קרית אליעזר, חיפה
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0686:   עד שנת 0616: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  699    -בס 

 אהרון  , קרית שמואל, חיפה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0692:   עד שנת 0648: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 081  -בס 

 עין הים , קרית שפרינצק, חיפה



 עלונים :    תאור
                       0: מספר תיקים                       0694: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  602 -בס 

 רוממה , חיפה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0611:   עד שנת 0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 082  -בס 

 רמז , חיפה
 תצלומים , לוניםע:   תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0694: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0269 -בס 

 שפרינצק  , חיפה
            עלונים                                                   :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
 608    -בס 

 תיכון לטכניקה ולמסחר                                          , חיפה
 "                                                     עתוננו"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0606: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  809 -בס 

 ש פלימן "ע' תיכון עירוני ה, חיפה
     עלונים                                                          :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  449  -בס 

 בית הספר העממי העברי  , דמשק, חלב
 מכתבים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0604: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0209   -בס 

 חמדיה                                                               
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0686: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0000 -בס 

 דקלים בית ספר אזורי                                  , חמדיה
                                          מידע דקלים                 :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0686: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  892 -בס 
            חניתה                                                    

 עלונים                                                              :    תאור
                       0: מספר תיקים                       0699: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  086 -בס 

                                                          חפציבה   
 עלונים                                                              :    תאור

                      03: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0644: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  816 -בס 

 הגליל  , חצור
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  089 -בס 

 נחשון, חצרים



 עלונים  :   תאור
                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0690: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  403  -בס 

 א"יק, חרטוף
 וריא בענין משכורתו של מורה בחרטוף                  ר ל"א לד"מכתב מיק:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0600: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 



 ת|  ש|  ר|  ק|   צ|  פ|  ע|  ס|  נ|  מ|  ל|  כ|  י|  ט|  ח|  ז|  ו|  ה|  ד|  ג|  ב|  א
 
 

  461 -בס 

 בית ספר לחינוך של התנועה הקיבוצית                    , אורנים ,טבעון
 תכניות לימודים       , עלונים, עבודות תלמידים:    תאור

                      30: מספר תיקים        0688:   עד שנת 0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  060 -בס 

 רמונים , טבעון
 עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0619:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  064  -בס 

 ארליך, טבריה
 עלונים  :   תאור

                       3: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0204  -בס 

 בית הספר התיכון בגליל                                        , טבריה
                                 ידיעות כלליות               , עלונים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0692:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  431 -בס 

   בית ספר העממי                                              , טבריה
 התכתבות                                                             :    תאור

                       0: מספר תיקים        0604:   עד שנת 0600: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  626 -בס 

 תחכמוני ממלכתי דתי , טבריה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  482 -בס 

 הנוער                                                   מרכז , טבריה
 "                                                        שער",עלונים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0612: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  646  -בס 

 עממי                                                         , טבריה
 ' דברים שהעלו התלמידים על הניר אחרי האסון המזעזע בליל ח: ליל ההרגה :    תאור

 דים    י בית הספר העממי בטבריה ליום השלושים לפטירת התלמי"יצא לאור ע, ט"בתשרי תרצ
                       0: מספר תיקים                       0636: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  896 -בס 

 בית צדק  , קנדה, טורונטו
            עלונים                                                   :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  620 -בס 

 מכללה טכנולוגית מקיף עמל                                     , טייבה
 פעילות בית הספר שהוגשה לפרס החינוך                         סקירה על :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0220: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  649 -בס 

 מורשה  , טירת הכרמל
                                                           עלונים    :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0669: משנת



----------------------------------------------------------------------------- 
  486 -בס 

 בית ספר אזורי השחר , טל שחר
 עלונים                                         , התכתבויות, טוקולפרו:    תאור

                       3: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 



 ת|  ש|  ר|  ק|   צ|  פ|  ע|  ס|  נ|  מ|  ל|  כ|  י|  ט|  ח|  ז|  ו|  ה|  ד|  ג|  ב|  א
 
 

  404 - בס

 יבנאל                                                               
 עלונים                                                      , מכתבים:    תאור

                       3: מספר תיקים        0638:   עד שנת 0628: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  802 -בס 

 ממלכתי דתי                                                   , יבנאל
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0694: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0260 -בס 

 וויצמן  , יבנה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0611: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0200 -בס 

 חברת הילדים                                                   , יבנה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0646: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  688 -בס 

 מכון להכשרת מורים ללימודי היהדות כרם ביבנה                    , יבנה
                                       תכניות לימודים                :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  066 -בס 

                  ד חדש                                     "ממ, יבנה
                                                           0699: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  884  -בס 

 ביאליק .נ.ממלכתי על שם ח, יבנה
                             עלונים                                  :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  196 -בס 

 תיכון עירוני דתי יבנה                                         , יבנה
        עלונים                                                       :    תאור

                       0: מספר תיקים:                     עד שנת 0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  466 -בס 

 יגור                                                                
                                                              עלונים :    תאור

                       4: מספר תיקים        0686:   עד שנת 0630: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  991 -בס 

 כרמל זבולון , יגור
 אגרות           , עלונים, עבודות גמר, אגרת למורים, הלייםמסמכים מנ:    תאור

                       9: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0612: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  893 -בס 

                           יד מרדכי                                  
 עלונים                                                              :    תאור

                                                           0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  928 -בס 



 ימין אורד                                                           
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0692:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  069  -בס 

 נחשולי החולה, יסוד המעלה
 עלונים                                                                :    תאור

                      09: מספר תיקים        0698:   עד שנת 0626: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  841 -בס 

 שבי ציון  , יפו תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  993 -בס 
 ר  "אז, יפו

 עלונים                                                              :    תאור
                       0: מספר תיקים        0661:   עד שנת 0669: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  661  -בס 

 , כהן-גמנסיה עברית מטמן, יפו
 לוח לרישום מצבו הבריאותי של התלמיד                  , תקנות בית הספר:    תאור

 הלוח היה באוסף יהודה רון פולני                                      :   הערות
----------------------------------------------------------------------------- 

  402 -בס 

 גן הילדים הראשון                                               , יפו
 ומכתבים                                         ' תכנית הוראה לכתה א:    תאור

                       0: ר תיקיםמספ        0604:   עד שנת 0628: משנת
 ,   090-ראה פרוטוקול הגן באסף צבי אלכסנדר א:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  631  -בס 

 רמת הגולן  , יפו
              עלונים                                                 :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0612: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  406 -בס 

 ש הרב עוזיאל  "תלמוד תורה ע, יפו
                       0: מספר תיקים        0604:   עד שנת 0603: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  061 -בס 

 אזורי עמק מערבי                                               , יפעת
                       6: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0693: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  0208 -בס 

 יקנעם                                                               
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0696: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  002 -בס 

 ירדנה                                                               
               עלונים                                                :    תאור

                       0: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0612: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 068 –בס 

 הנשיא  , ירוחם
        עלונים                                                       :    תאור

                     030: מספר תיקים                       0694: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 



 בס -410  -בס 

 מרכז הנוער                                                   , ירוחם
                                                            עלונים   :    תאור

                       0: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0612: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  432 -בס 

 תלמוד תורה תפארת ירושלים , ירושלים
 מאמר של בכור לוי על הישיבה                                  , מכתבים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0604: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  638 -בס 

 ד  אולינה דה רוטשיל, ירושלים
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0642:   עד שנת 0636: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0043 -בס 

  אילנות , ירושלים
 פועה          : המנהלת, בסוד העניינים: עלון:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  644 -בס 

              בית אהרון                          , ירושלים
 ל     .ק.תעודות ק, דגל, תמונות, התכתבות, פרסומים, חוזרים, עבודות תלמידים:    תאור

                                            0666:   עד שנת 0606: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0030  -בס 

 רחביה  , בית הילד, ושליםיר
 ב                                       "דין וחשבון לשנת הלמודים תרצ:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0630: משנת
 בתוך אוסף יהודה רון פולני                                           :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  0006 -בס 

 בית הילדים בני ברית , ירושלים
 ד  באוסף פולני                              "תש-ג"דין וחשבון לשנת תש:    תאור

                                                           0644: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  180 -בס 

 בית היתומים דיסקין  , ירושלים
 עלונים                                                              :    תאור

                                            0646:   עד שנת 0644: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  662 -בס 

 משאת , בית הכרם, ירושלים
 בארצנו הנבנת                                                        :    תאור

                                                           0633: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  060 -בס 

 ש דוד ילין "בית המדרש למורים העברי ע, ירושלים
 ועד , ח ועד הבניין"תוכנית שנה בארץ דו, סקירה כללית, חגיגת הנחת אבן היסוד:    תאור

 , עלון, פרקי בית המדרש, במה לפרחי הוראה, נושאים לכתה, (אנגלית)ב "הידידים בארה
 תכניות לימודים        , במכללה

                                            0660:   עד שנת 0604: משנת
     060-ראה גם סמינר עזרה בס:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
 698   -בס 

 בית המדרש למורים בגולה על שם חיים גרינברג                  , ירושלים
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          



----------------------------------------------------------------------------- 
  619 -בס 

 בית המדרש למורים ולגננות אפרתה , ירושלים
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       3: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  0032 -בס 

 בית הנוער מוסד חינוכי לנער הפרובלמטי                       , ירושלים
    ר לוביא                   "תאור עבודת המוסד פועל בארנונה בהנהלת ד:    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
 בתוך אוסף יהודה רון פולני                                           :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
 בס -903 -בס 

 בית הספר הכללי בדרום  , יםירושל
 דף לתולדות בית הספר                                                 :    תאור

                                                           0663: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  162  -בס 

 גבעת רם                           , בית חינוך לילדי עובדים, ירושלים
 דפים לתולדות בית החינוך                                             :    תאור

                                                           0663: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  646 -בס 

 ש ארלוזורוב  "בית חינוך ע, ירושלים
 עלונים                                                              :    תאור

                       4: מספר תיקים        0692:   עד שנת 0636: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 בס -628      -בס 

 '  בית חינוך תיכון עירוני ג, ירושלים
 "                                              שיח  תלמידים", עלונים:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0614: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 בס -664

 מכון למורות על שם שרה שנירר                      , בית יעקב, ירושלים
 עלונים                                              , תכניות לימודים:    תאור

                       4: מספר תיקים        0680  : עד שנת 0618: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  124  -בס 

 בית מדרש למורים של המזרחי  , ירושלים
 ית תורת ההוראה ללשון העבר, מכתב בקשה ותעודת קבלה לסמינר, חוברת לחנוכת הבית:    תאור

 תכניות לימודים    , עלונים,  ט"תרצ, חוברת תעמולה, מ ליפשיץ"על פי הרצאות רא
                       6: מספר תיקים        0631:   עד שנת 0601: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
 693 –בס 

 ונה ולכלכלת בית                                בית מדרש לתז, ירושלים
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

 060  -בס 

 בית מדרש עזרה  , ירושלים
 תקנון לעונשים                                                       :    תאור

                                                           0629: משנת
                              ראה גם אוסף פולני                      :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  06 -בס 

 בית ספר בפרוזדור ירושלים , ירושלים
                       0: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0690: משנת

  0006-בס 



 לבנים                                      בית הספר העירוני, ירושלים
 לתערוכה , נסים לוי, נשלח על ידי מנהל בית הספר , תולדות בית הספר :    תאור

 הפדגוגית המרכזית של משרד החינוך                                              
                       0: מספר תיקים                       0663: משנת
 כולל שרטוט המבנה                                    .  באוסף נח נרדי:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  430-בס 

 בית ספר לגננות                                             , ירושלים
 ית הספר ותלמידותיו                                              על ב:    תאור

                                            0601:   עד שנת 0609: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  806  -בס 

 הן  ש אלי כ"בית ספר ממלכתי ע, ירושלים
 עלונים                                                              :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  136 -בס 

 בית ספר ערב דעת , ירושלים
                   "                                    דעתון"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0664:   עד שנת 0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  116-בס 

 בית ספר תיכוני למסחר                                       , ירושלים
 ן של אגודת המורים                                                עלו:    תאור

                                            0601:   עד שנת 0609: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  642-בס 

 במעלה  , ירושלים
                                                             עלונים  :    תאור

                       0: מספר תיקים        0638:   עד שנת 0639: משנת
 ז ותמונה בנפרד           "ראה גם תוכנית לימודים משנת תש:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  066 -בס 

 בן יהודה  , ירושלים
 עלונים                            , העבודה הלימודית חינוכית בבית הספר:    תאור

                       4: מספר תיקים                       0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0284-בס 

 בצלאל מדרשה לאמנות  , ירושלים
 ו                             "שץ לקונגרס הציוני הט' מכתב גלוי מפרופ:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0601: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 9 –בס 

 גאולים א  , ירושלים
 ליקוטים                  , עלונים,  לתולדות בית החינוך:    תאור

                       3: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  831-בס 

 גאולים ב , ירושלים
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0260 -בס 

 גאולים ג  , ירושלים
 עתוננו                                                      -עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  609 -בס 

 גבעת גונן , ירושלים



 עלונים ראשונים                   , שירי הגשמה, עיתון יומי, אמנת יסוד:    תאור
                       0: מספר תיקים        0686:   עד שנת 0680: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  140 -בס 

 מנסיה בגרות  יג, ירושלים
 עלונים                                                              :    תאור

                                                           0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  938 -בס 

 גימנסיה ירושלים                                             , ירושלים
 "                    הניצן",עלונים, עלון להורים, חוברת לתולדות המוסד:    תאור

                       0: מספר תיקים        0666:   עד שנת 0609: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 142 –בס 

 גימנסיה כרמיה  , ירושלים
 "                                                     הינשוף"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0 –בס 

 גמנסיה עברית  , ירושלים
 קטלוג ספרית , נחל-כולל עלון אל, ספר זכרון. ד"תכנית משנת תרפ. התכתבויות:    תאור

 תמונת , חוברת לידידי המוסד ליובלו, תדפיס מספר יובל הגמנסיה, עלון, הגמנסיה העברית
 .                                           רמחזו

                       6: מספר תיקים        0662:   עד שנת 0604: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  026  -בס 

 דוד ילין  , ירושלים
 חומר לימודי לפי נושאים  , תמונות, ספורט ובעדלאידעתעודות מהשתתפות בתחרות :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0669: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 633 –בס 

 דולורס קול מרכז למורה  , ירושלים
 אגרות מידע                                               ,  ידיעונים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0686:   עד שנת 0683: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  96  -בס 

 דורש ציון , ירושלים
                       0: מספר תיקים        0641   :עד שנת 0869: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  119 –בס 

 בית הספר לחינוך                        , האוניברסיטה העברית, ירושלים
                              חוברת הסברה                            :    תאור

                                                           0669: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  644 -בס 

 האוניברסיטה העברית   , ירושלים
                                       עלונים                        :   תאור

                       0: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0630: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  111 -בס 

         הפקולטה למתמטיקה               , האוניברסיטה העברית, ירושלים
 רשימת שיעורים ומערכת שעות                                           :    תאור

                                                           0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  861 -בס 

 ניברסיטה העברית האו, ירושלים
 בית דוד וולפסון של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי     , תולדות האוניברסיטה:    תאור

                       0: מספר תיקים        0661:   עד שנת 0606: משנת



----------------------------------------------------------------------------- 
  92 -בס 

 הדרום , ירושלים
 עלונים :   תאור

                       4: מספר תיקים        0668:   עד שנת 0661: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0222 -בס 

     המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים                , ירושלים
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  406  -בס 

 הנרייטה סאלד  , םירושלי
 עלונים                  , ילדי בית הספר מספרים על מלחמת יום הכיפורים:    תאור

                       3: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  022  -בס 

 ימין משה                               ,  הר ציון, ושליםיר
 תמונת המנהלת דיסקין                               , לתולדות בית הספר:    תאור

                       0: מספר תיקים        0663:   עד שנת                    
----------------------------------------------------------------------------- 

  0236 -בס 

 התיכון ליד האוניברסיטה העברית , ירושלים
 עשרים שנה לייסודו                                   , ידיעות, עלונים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0666:   עד שנת 0646: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  624 -בס 

 חות הנוער הציוני על שם גולדשטין , ירושלים
 עלונים                                                    , פירסומים:    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  020 -בס 

 חקלאי עין כרם  , ירושלים
 עלונים:  תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  103-בס 

 יפה נוף  , ירושלים
                                                     עלונים          :    תאור

                       0: מספר תיקים        0642:   עד שנת 0611: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  640  -בס 

 ישורון  , ירושלים
                                                   עלונים            :    תאור

                                                           0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  812 -בס 

 ד   "ישיבות חב, ירושלים
                                                      עלונים         :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  0293 -בס 

 ישיבת עץ חיים , ירושלים
 עלונים                                                              :    תאור

   0: מספר תיקים                       0608: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0000-בס 

 ישיבה תיכונית חורב   , ירושלים
 לוחות                                   , סדר שבתות, תוכניות לימודים:    תאור

                       6: מספר תיקים                       0616: משנת



----------------------------------------------------------------------------- 
  020 -בס 

 ח  "כי, ירושלים
 עלונים                                    , תמונות, לתולדות בית הספר:    תאור

                       6: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0639: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  160 -בס 

 לוריא  , ירושלים
 חפש את המשפט                               , נקודות להסתכלות על הילד:    תאור

                                                           0680: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  03  -בס 

 '                                          לבנות אבית ספר , למל, ירושלים
 עלונים   . ציורי תלמידות, תהוראת עברי, מכתב מההסתדרות הציונית, ספר האורחים:    תאור

 תמונה                                                               
                       1: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0888: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
 0090 –בס 

 בית ספר תיכון תורני ניסויי                   , מדרשית עמליה, ושליםיר
 סקירה על פעילות בית הספר שהוגשה לפרס החינוך                         :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0220: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 024 –בס 

 מוריה  , ירושלים
                      00: מספר תיקים        0692:   עד שנת 0663: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  148 -בס 

 מכון בית יעקב לבנות  , ירושלים
 "              מעלות"עלונים , מחקר-גיל הנעורים, מעלות, ידיעון חודשי   : תאור

                       3: מספר תיקים        0660:   עד שנת 0619: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  668 -בס 

 ן  "מכון חפ, ירושלים
 דפי עבודה    , תכניות לימודים  :  תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

 661  -בס 

 מכון כרם לחינוך הומניסטי יהודי , ירושלים
 ימודים                                                      תכניות ל:    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  613 -בס 

 ם ליד איתרי שפל                        מכון ללימודים תורניי, ירושלים
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  616 -בס 

 מכון על שם מרים בריינה , ירושלים
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  614 -בס 

 מכון שבדרון יד הרב מימון , ירושלים
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  616 -בס 

 מכללה דתית לבנות על שם ליפשיץ  , ירושלים



 שנתון                                               , תכניות לימודים:    תאור
                       0: מספר תיקים                                          

----------------------------------------------------------------------------- 
  660  -בס 

                  די היהדות ולהכשרת מורות לגולהמכללה ללמו, ירושלים
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  611 -בס 

 מכללת ירושלים לבנות                                        , ירושלים
                                               תכניות לימודים        :    תאור

                       3: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

 106 –בס 

 ממלכתי דתי בית הכרם  , ירושלים
 ים                                                              עלונ:    תאור

                       4: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0633: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0218 -בס 

                                    ממלכתי לילדים עובדים    , ירושלים
 "                                                      יחדו", עלונים:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  628  -בס 

 ממלכתי על שם גורדון , ירושלים
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  126 -בס 

 מעלות דפנה  , ירושלים
 עלונים                                                              :    תאור

                                                           0611: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  686 -בס 

 מרכז החינוך העצמאי                                         , ירושלים
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  0061 -בס 

 מרכז לשיקום נוער , ירושלים
 דף תלמיד                                    , חוברת על המוסד ועבודתו:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0686: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 90 –בס 

 עירוני לבנים ,  נחום סוקולוב, ירושלים
 תמונות                       :   תאור

                       0: מספר תיקים        0663:   עד שנת 0639: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  021 -בס 

 עין כרם אזורי                                              , ירושלים
 עלונים                                                              :    תאור

                       3 :מספר תיקים        0691:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  029 -בס 

 ד סיני"עין כרם ממ, ירושלים
 עלונים                                                                :    תאור

                       0: ר תיקיםמספ        0694:   עד שנת 0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 



 028 –בס 

 עיר גנים  , ירושלים
 עלונים                                                              :    תאור

                                            0612:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 162  –בס 

 עמל  , ירושלים
 "                                                    בטאוננו"עלונים :    תאור

                       0 :מספר תיקים                       0644: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  198 –בס 

 פנימיית כרמית  , ירושלים
 "                                                   הששית-הד",עלונים:    תאור

                       0: קיםמספר תי                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  664  –בס 

 ממלכתי                                          , קרית יובל, ירושלים
         להורים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0228  –בס 

 ממלכתי ג                                        , קרית יובל, ירושלים
                                                           עלונים    :    תאור

                                                           0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  8–בס 

 קשט  , ירושלים
                                                  עלונים             :    תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0661: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  640  –בס 

 רחביה  , ירושלים
 שרים שנה לבית הספר האינטגרטיבי הראשון         רחביה ביתנו ע -ליהודה :    תאור

 עלונים                                                              
                                            0686:   עד שנת 0666: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
 146 –בס 

 תלמוד תורה לעדת יהודי תימן                       , תורה אור, ירושלים
 דף לתולדות בית הספר בשכונת אבן יהושע ובנחלת אחים                    :    תאור

                                                           0663: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  00 -בס 

 תחכמוני , ירושלים
 ר יוסף הלוי "ד: תמונה של המנהל, לתולדות בית הספר  עלון התלמידים חברנו:    תאור

 זלינגר                                
                      00: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0600: משנת
 א                                     -400ראה גם אוסף ארגוב :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  643 -בס 

 תיכון בית הכרם  , ירושלים
                  עלונים                                             :    תאור

                       0: מספר תיקים        0646:   עד שנת 0634: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0094  -בס 

 תיכון נעורים                                               , ירושלים
 קירה על פעילות בית הספר שהוגשה לפרס החינוך                         ס:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0220: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 



  0008 -בס 

                                        משרד העבודה , תל ארזה, ירושלים
 צילום                               , שרטוט, יומני כיתה של קורס חשמל:    תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0696: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  138 -בס 

 תלמוד תורה ספרדים על הר ציון                               , ירושלים
 ת הספרדים                               "קובץ ליובל השבעים וחמש של ת:    תאור

                                                           0662: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0202 -בס 

 סמינר לדרוזים                                                 , ירכא
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  688  -בס 

 נחלים  " יצחק-נחל"עקיבא  -ישיבת בני
 מאמרים                                                         -קבצי:    תאור

                       0: מספר תיקים        0613:   תעד שנ 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 
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  484 -בס 

 תיכון חקלאי                                                   , כנות
 עלון מידע על חיי בית הספר                                               :תאור

                       3: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  98 -בס 

                                          כנרת הקבוצה                
 עלונים                                                              :    תאור

                       4: מספר תיקים        0680:   עד שנת 0694: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  918 -בס 

 כפר אלראי                                                           
 מכתבים                                                              :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  0000 -בס 

 '                                               בית חינוך א, כפר אתא
 לתערוכה הפדגוגית    , אשר לב, נשלח על ידי מנהל בית הספר , תולדות בית הספר:    תאור

 המרכזית של משרד החינוך                                             
                       0: פר תיקיםמס                       0663: משנת
 באוסף נח נרדי                                                       :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  000בס  

 יבנה  , כפר אתא
 ל בית הספר לתערוכה הפדגוגית המרכזית של נשלח על ידי מנה ,תולדות בית הספר:    תאור

 משרד החינוך                                                               
                       0: מספר תיקים                       0663: משנת
      באוסף נח נרדי                                                  :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  848 -בס 

 לוחמי הגטאות  , כפר אתא
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  863 -בס 

 מועדון טכני לנוער                                          , כפר אתא
 עלונים לנוער                                                        :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 463  -בס 

 בית חינוך משותף לישובי עמק החולה                          , כפר בלום
 .שושנה המאירי, שולמית דגני, עליזה לונדון, פרים לבנהא:רשימות לזכר מחנכים שהלכו לעולמם:    תאור

 "     דיו-כתמי"עלונים . עבודות של חנן שדמי, בר מצוה בקבוץ: בבליוגרפיה 
                       4: מספר תיקים        0680:   עד שנת 0666: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  663 -בס 

 פנימית אמית                                              , כפר בתיה
 עלונים                                                              :    תאור

                      06: מספר תיקים                       0686: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  916  -בס 

 גן כרמית                                                  , כפר גלים
 דפי עבודה                                                           :    תאור

                                                           0694: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 826 –בס 



 כפר נוער  , כפר גלים
 "                                                    ניר וגל"עלונים :    תאור

                       0: תיקיםמספר         0699:   עד שנת 0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  009 -בס 

 כפר גלעדי 
 עלונים                                                      :   תאור

                       0: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0694: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0242  -בס 

 הרב צביק  ,  כפר גנים
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0662: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

- 166  -בס 

 כפר ויתקין                                                          
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0661 :משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  413 -בס 

 הדסה נעורים  , כפר ויתקין
 תוכנית אב                      66מפנה , עלונים, פירסומים:    תאור

                                            0661:   עד שנת                    
----------------------------------------------------------------------------- 

  006  -בס 

 ד                                                     "ממ, כפר זיתים
                       0: מספר תיקים                       0699: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  001 -בס 

 ד                                                            "כפר חב
                       3: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0669: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  612 -בס 

 סמינר למורות בית רבקה  , ד"כפר חב
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       4: קיםמספר תי                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

 610  -בס 

 סמינר למורים                                               , ד"כפר חב
         תכניות לימודים                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

 699  -בס 

 בית המדרש הממלכתי דתי למורים ולגננות                    , כפר חסידים
 יות לימודים                                                      תכנ:    תאור

                       3: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  911  -בס 

 חיזקיהו  ישיבת כנסת , כפר חסידים
 תמונת הרב אליהו לופין מנהל הישיבה                                   :    תאור

                                                           0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  882  -בס 

                                                           כפר יהושע 
 מחברות תלמידים                                              , עלונים:    תאור

                       4: מספר תיקים        0696:   עד שנת 063-: משנת
                            ראה גם אוסף זהרוני ואוסף רנה פורת        :   הערות

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



  818 -בס 

 בר אילן   , כפר יונה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: יםמספר תיק                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  000 -בס 

 אזורי , כפר יעבץ
 עלונים                                                    :   תאור

                       0: מספר תיקים                       0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  901  -בס 

 אהרונוביץ  . י, כפר מלל
 , מחברות תלמידים בהיסטוריה, חזקיהו, הורדוס: משפטים, מחזות תלמידים, חוברת זכרון:    תאור

                   עלונים                    , חיבורים, הנדסה
                       8: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0636: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  003  -בס 

 כפר מנחם 
 עלונים                                                       :   תאור

                       0: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  004  -בס 

 נעמן אזורי , כפר מסריק
 עלונים :    תאור

                       3: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 921 –בס 

 כפר סאלד                                                            
 עלונים                                                              :    תאור

                                            0692:   עד שנת 0661: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 830 –בס 

 גורדון .ד.א, כפר סבא
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 009  -בס 

 אוסישקין  , כפר סבא
 תצלומים                                        , עלונים:    תאור

                       3: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0646: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  496  -בס 

 גוריון -מ  בן"בית הספר מ, כפר סבא
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0684: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 406 –בס 

 בית ספר למהגרים מתל אביב                                   , כפר סבא
 תמונות                    , תלמידיםרשימת ה, תכניות לימוד, פרוטוקולים:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0601: משנת
                                       06-בס, 04-ראה גם אוסף יחיאלי א:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
 846 –בס 

 בית ספר ממלכתי עליה  , כפר סבא
 עלונים                                                              :    תאור

                                                           0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 006  -בס 



 ברנר , כפר סבא
 עלונים :   תאור

                       0: מספר תיקים                       0669: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  622 -בס 

 ממלכתי דתי חבד , כפר סבא
 ם                                                              עלוני:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 692  -בס 

                                  עממי                      , כפר סבא
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0642:   עד שנת 0634: משנת
  366-ראה גם אוסף שלמה אנגל א:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
 690 –בס 

 ש ברל כצנלסון  "תיכון ע, כפר סבא
 "                                                 דבר התלמיד"עלונים :    תאור

  0661:   עד שנת 0646: משנת
-----------------------------------------------------------------------------      

  660  -בס 

 עקיבא  -אולפנת בני" אמנה", סבא-כפר
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0689: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 861 –בס 

 תיכון חקלאי                                              , כפר סילבר
 סקירה על פעילות בית הספר שהוגשה לפרס החינוך      , "עט ועת", עלונים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0220:   עד שנת 0694: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  600 -בס 

 כפר עבודה לנערים                                                    
 עלונים                                                              :    תאור

                     040: מספר תיקים        0642:   עד שנת 0638: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 820 –בס 

 כפר ענה שיבת ציון 
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  916  -בס 

 ד אהל מאיר  "ממ, כפר עקרון
 ידיעון להורים                                                       :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  929  -בס 

 כפר רופין                                                           
 עלונים                                                              :    תאור

                                            0694:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  006  -בס 

 משותף  , רשפון, כפר שמריהו
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 030  -בס 

 בית הספר החקלאי כדורי , כפר תבור
 עלונים                  , התכתבות ופרסומים בדבר יסוד ופעילות של בית הספר:    תאור

                       3: מספר תיקים        0220:   תעד שנ 0603: משנת



----------------------------------------------------------------------------- 
  131  -בס 

 בית הספר הראשון                                           , כפר תבור
              עלונים              , תצלום, התכתבות:    תאור

                       3: מספר תיקים        0608:   עד שנת 0604: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 401 –בס 

 מסחה                                                      , כפר תבור
 "                  חינוך"חתימה על ה, ענתבי בעניין חיפוש מורהמכתבים מ:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0600: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  033  -בס 

                               קהילתי                , ממלכתי, כרכור
 אני מאמין בית ספרי            , ההשגים הלימודיים של הילדים בכיתה:    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  666  -בס 

       ממלכתי דתי                                             , כרכור
 מכתבים למשרד ראש הממשלה                                             :    תאור

                                            0699:   עד שנת 0666: משנת
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 036  -בס 

                 לביא                                                
                       0: מספר תיקים                       0612: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  034  -בס 

 להבות הבשן                                                          
 נים                                                              עלו:    תאור

                     0: מספר תיקים        0612:   עד שנת                    
----------------------------------------------------------------------------- 

 866 –בס 

 ד "בית ספר חב, לוד
 עלונים                                                               :   תאור

                       0: מספר תיקים                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  823 -בס 

 ן                                      וויצמ', בית ספר ממלכתי א, לוד
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0680:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  039 -בס 

 דוד רמז, לוד
 עלונים  :    תאור

                       0: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 031 –בס 

 הרב המאירי  , לוד
                                              עלונים                 :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  836 -בס 

 הרצליה  , לוד
                                       עלונים                        :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  606 -בס 

         ממלכתי ה                                               , לוד
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  038  -בס 

 ליכם שלום ע, לוד
 עלונים :    תאור

                       3: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  036 -בס 

 לוחמי הגטאות
 עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 
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  908 -בס 

 אזורים                                                      , מבועים
 עלונים                    , תנועת המושבים התכתבות עם מחלקת החינוך של:    תאור

                       0: מספר תיקים        0698:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  000 -בס 

 הבשור, מבטחים
 עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0694: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  666-בס 

 בית המדרש למורים למקצועות היהדות                        , מבשרת ציון
                      תכניות לימודים                                 :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  0069 -בס 

  מוסינזון                   . צ.ר ב"ש ד"מוסד חינוכי מקצועי ע, מגדיאל
 תעתיק שידור בקול ישראל לרגל מחצית היובל                             :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  661-בס 

                                                 עממי        , מגדיאל
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 844 –בס 

 חוה לחינוך חקלאי                                         , מגדל העמק
 "                                                     ניצנים"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  860 -בס 

 י "ממלכתי דתי על שם האר, מגדל העמק
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  160 -בס 

 עמל יד לבנים  , מגידו
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0682: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  926 -בס 

 קיבוץ                                                          ,מגן 
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0614: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  043 -בס 

 מוצקין, מולדת
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0698:   עד שנת 0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 842  -בס 

 בית ספר ממלכתי משותף                             , מועצה אזורית יואב
                      עלונים                                         :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 



  0210-בס 

 ממלכתי השחר  , מטה יהודה
                          עלונים                                     :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 438 –בס 

 בית ספר העממי                                                , מטולה
 התכתבות                                                                 :תאור

                       0: מספר תיקים                       0628: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  044  -בס 

                                  לדייג מבואות ים  , מכמורת
 תצלום                           , " ויקינג" "הים-הד"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0690: משנת
 .                                         א-401ראה אוסף פאיאנס :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  0202  -בס 

 מנחמיה                                                              
 עלונים                                                              :    תאור

                                                           0634: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0098   -בס 

 רימון                                                       , מסילות
ספר רגיל משלב תלמידים אוטיסטים הוא  בית :סקירה על פעילות בית הספר שהוגשה לפרס החינוך:    תאור

 בית השיטה      , בית אלפה, רשפים, ניר דוד, בית ספר אזורי משותף למסילות
                       0: מספר תיקים                       0220: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  046 - בס

 רמות חפר   ,מעברות
                   0610, ידיעון המוסד, "הגבעה-על"עלונים :    תאור

                       6: מספר תיקים        0619:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0232  -בס 

 מיכאל                                                          מעגן 
 סכומי העבודה ; השרשרת-סכומי הסתכלויות-תצפית, סנונית מחזור, תכנית לימודים:    תאור

 בטיבוע עופות             
                                                           0696: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  049   -בס 

 מעוז חיים 
 עלונים                                                          :    תאור

                                                           0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  041   -בס 

 '                                           חברת הילדים א, מעוז חיים
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  048   -בס 

 אריאל , מעוז ציון
                                                     תצלומים :   תאור

                       0: מספר תיקים                       0648: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  606  -בס 

 קיבוץ                                                    , מעין ברוך 
 "                                                      מצוה-בר"עלון :    תאור

                       0: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 



  906  -בס 

 מעין צבי                                                            
                                           עלונים                    :    תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  930  -בס 

              בית חינוך משותף                            , מעלה הבשור
 מסמכים                                                              :    תאור

                                            0613:   עד שנת 0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 668   -בס 

 אזורי                                                         ,מעלות
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0290   -בס 

 מושבה                                                        , מצפה 
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0609: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  900  -בס 

 מקוה ישראל                                                          
 .תערוכה חקלאית מאה שנה למקוה ישראל 16יובל , ח"קונגרס עולמי של ידידי כי:    תאור

 , "רגבים"עלונים , בתלמי מקוה.  פ"תר, חזיר ארצה אשת מורה במקוה ישראלצילום בקשה לה 
 עלוני ידיעות              

                       6: מספר תיקים        0684:   עד שנת 0602: משנת
 ראה גם אוסף פולני                                                   :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  0280  -בס 

 תרבות  , מקסיקו
 ר חנוך רינות                                             "עבודה של ד:    תאור

                                                           0616: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0201 -בס 

 אולפן                                                       , מרחביה
 "                      האולפן-הד"עלונים , מבחנים, טפסים, מערכי שיעור:    תאור

                       3: תיקים מספר        0616:   עד שנת 0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  934  -בס 

 ש צבי ורדי  "בית חינוך ע, מרחביה
 עלונים                                , תצפיות ונסיונות המשק הלימודי:    תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  439   -בס 

 בית ספר עממי                                                , מרחביה
                          התכתבות                                    :    תאור

                       0: מספר תיקים        0606:   עד שנת 0604: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  062 -בס 

 משאבי שדה                                                        
 "                                           רימון"ס תיכון "בי,עלונים  :  תאור

                       0: מספר תיקים                       0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  060  -בס 

                                          שומריה          , משמר העמק
 ה     "תרצ, ו בשבט לקרן הקימת ולילדי ישראל"מחברת לט, ביער שלנו, עלונים:    תאור

                      04: מספר תיקים        0619:   עד שנת 0636: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 



  932   -בס 

 משמר השרון                                                          
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0641: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  901  -בס 

 בית ספר אזורי                                                 , משען
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: פר תיקיםמס        0619:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 
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 בס -801 -בס 

 עין תמר  , נאות הככר
         עלונים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים        0644:   עד שנת 0643: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  066  -בס 

 דוד שמעוני  , נהורה
 עלונים      , פרוטוקולים מישיבות מורים:    תאור

                                            0699:   עד שנת 0669: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  069   -בס 

 אזורי                                                         , נהלל
                             עלונים                                  :    תאור

                       4: מספר תיקים        0688:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  136  -בס 

 בית מדרש להכשרת עובדי הוראה                                   , נהלל
 ראשית דעת , תכניות לימודים, ילקוט עזר לשיעורי מנהג והלכה במוסדות החינוך:    תאור

 חוברות לחגים                , ילקוט ליהדות
                       1: מספר תיקים                                          

----------------------------------------------------------------------------- 
  886   -בס 

 תיכון חקלאי                                                   , נהלל
 "                                                   BLOSSOWS"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  669    -בס 

 אוסישקין  , נהריה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  066   -בס 

 אילנות , נהריה
 , הוראת החשבון בבית הספר המיוחד, תוכניות עבודה, תמונות מחזור, תולדות בית הספר:    תאור

 עלונים                    , מאמרים בחינוך מיוחד
                       9: מספר תיקים        0663 :  עד שנת 0694: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  664  -בס 

 דוד רמז  , נהריה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0692:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  068    -בס 

 ויצמן , נהריה
 עלונים :   תאור

                       3: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  813   -בס 

 טרומפלדור , נהריה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  061   -בס 

 כצנלסון , נהריה
 עלונים :    תאור



                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0664: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  666 -בס 

 ממלכתי דתי                                                   , נהריה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  936 -בס 

 נוה איתן                                                            
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  880 -בס 

 כפר נוער                                                  , נוה הדסה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0263 -בס 

 ממלכתי דתי                                               , נוה יהושע
                                       עלונים                        :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0286 -בס 

          ממלכתי אזורי                                     , נוה ימין
 עלונים                                                              :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  092  -בס 

 נוה אפרים, נוה מונוסון
 עלונים  :   תאור

                       0: יקיםמספר ת                       0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 בס -602 -בס 

 ממלכתי דתי האלה , נוה מכאל
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0099 -בס 

 בית הספר ופנימיה לחינוך מיוחד                           , נווה צאלים
                   סקירה על פעילות בית הספר שהוגשה לפרס החינוך       :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0220: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  093 -בס 

 ברנר , נחלת יהודה
 עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  090 -בס 

 קפלן  , נחלת יהודה
 עלונים:   תאור

                                                           0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 499 –בס 

 תיכון חקלאי                                             , נחלת יהודה
 "                                                       נבטים"עלונים :    תאור

                       3: מספר תיקים        0686:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  094  –בס 

 נחשונים                                              בית ספר נחשונים 



 "                                                       מכתב"עלונים :    תאור
                       0: מספר תיקים                       0613: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  843 –בס 

 בית ספר ממלכתי                                               , נטעים
                                    עלונים                           :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0016 –בס 

 ביאליק                         , בית הספר הלאומי, ניו יורק
 יוצא ביום הסיום בעזרת אגודת חובבי ספרות         , בית ספרנו הלאומי:    רתאו

                       0: מספר תיקים                       0636: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0041 –בס 

 הרצליה   , ניו יורק
 אליעזר לדיגר       / קיצור תולדות ישראל מראשית האומה עד סוף דור בר כובא    :תאור

                       0: מספר תיקים                       0642: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 01  –בס 

 ניצנים כפר נוער 
 "                                    ניצנים-דפי"    "מחיינו"עלונים    :  תאור

                       8: מספר תיקים        0664:   עד שנת 0664: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  099 –בס 

                                         כפר נוער            , ניצנים
 תיקים אישיים של תלמידים ואוסף אדמיניסטרטיבי קטן                      :    תאור

                                            0681:   עד שנת 0662: משנת
           התיקים האישיים חסויים                                     :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  601  –בס 

 ממלכתי                                                     , ניר יפה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  999  –בס 

 נירים                                                               
 ועדת החינוך בקיבוץ נירים                 לילדנו קובץ סיפורי ילדים מלוקט על ידי 

                       0: מספר תיקים                       0664: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  810  –בס 

             '                             בית ספר ממלכתי ג, נס ציונה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  436 –בס 

 ואדי חנין                                    ,בית ספר עממי, נס ציונה
 עלון                                    . עלון להורים, מידע, התכתבות:    תאור

                       9: מספר תיקים        0686:   עד שנת 0628: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0268  –בס 

 חטיבה                                                     , נס ציונה
 עלונים                                                              :    תאור

                                                           0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  04–בס 

 בית ספר                                                        , נען
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0699: משנת



----------------------------------------------------------------------------- 
  091  –בס 

 נצר סירני
 עלונים                                                         :   תאור

                       0: תיקים מספר                       0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0208   –בס 

 אולפן סטודנטים                                          , נצרת עילית
----------------------------------------------------------------------------- 

  096  –בס 

 מרכז הנוער                                               , נצרת עלית
 "                                                        גשר"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  012 –בס 

 עצמון , נצרת עלית
 עלונים                                                   :   תאור

                       0: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0698: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0091 -בס 

 וזף                                'בית ספר תיכון נזירות סנט ג, נצרת
 סקירה על פעילות בית הספר שהוגשה לפרס החינוך                         :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0220: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0244 -בס 

 השלום  , נצרת
 מכתב מאייבי נתן                                                     :    תאור

                                                           0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  010 -בס 

 בית יהושע, נשר
 תצלומים  , עלונים:   תאור

                       3: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  3613 -בס 

 תיכון על שם פרנטיס , נשר
 חינוך חברתי                                                         :    תאור

                                            0683:   עד שנת 0680: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  680 -בס 

 בית מדרש ממלכתי דתי למורים ולגננות                    , עזתה, נתיבות
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       6: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  0049  -בס 

 ד חינוך מיוחד                             "ממ, אבן חן, נתניה
 ד                                 "מפגש מסכם למורים בחינוך המיוחד ממ:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0662: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  010 -בס 

 אורט  , נתניה
 מפרי עטם של תלמידי אורט נתניה                                       :    תאור

                       0: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0694: משנת
                                         482-ראה מחברות באוסף אלופי א:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
 013  -בס 

                     בית חינוך                , בארי, נתניה
 עלונים                                                              :    תאור



                       3: מספר תיקים        0683:   עד שנת 0692: משנת
                                          482-ראה מחברות באוסף אלופי :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  660 -בס 

 בית חינוך תיכון עירוני בארי                     , נתניה
 "                                                      אבוקה"עלונים :    תאור

                       0 :מספר תיקים        0664:   עד שנת 0660: משנת
                                         482-ראה מחברות באוסף אלופי א:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  610 -בס 

 בית מדרש למורים ולגננות תלפיות , נתניה
                                                    תכניות לימודים   :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

 690  -בס 

  בית המדרש למורים ערביים, הדר עם, נתניה
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
 עבר לבית ברל                                                        :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  011  -בס 

 טשרניחובסקי  , נתניה
 "                                                    גליונות"עלונים :    תאור

                       3: מספר תיקים        0618:   עד שנת 0648: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 019  -בס 

 מוריה  , נתניה
 עלונים:  תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  016 -בס 

 מכון וינגייט  , תניהנ
 תמונות                                      ; עלונים; תכניות לימודים:    תאור

                       6: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  014 -בס 

 שחל  , נתניה
                                            0699:   עד שנת 0696: משנת
 עלונים                                                              :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  600  -בס 

 תיכון עירוני שרת , נתניה
 "                                                        טנא"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0612: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 
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  912  -בס 

 פינת אנה פרנק  , סאסא
 "                                                 שבלב-פינה"עלונים  :    תאור

                       0: מספר תיקים        0611:   עד שנת 0612: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 016  -בס 

 יראון  ,סאסא
 "                                                       צבר",עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0614: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  006  -בס 

 גני יהודה  , סביון
 עלונים                                                              :    תאור

                       4: מספר תיקים        0619:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  869  -בס 

 ממלכתי אזורי                                                 , סגולה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0694: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 בס -082  -בס 

 סתריה 
 עלונים                                                            :   תארו

                       0: מספר תיקים        0698:   עד שנת 0691: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
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  310 -בס 

 שריגים , עדולם
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0003  -בס 

 עומרים , עומר
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0616: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 440 –בס 

 בית הספר העממי                                                 , עזה
 רשימות תלמידים                                              , מכתבים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0604:   שנתעד  0600: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  083  -בס 

 האון                                                  , עין גב
                             עלונים                                  :    תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0643: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  084 -בס 

 הנרייטה סולד  , עין ורד
                       6: מספר תיקים        0661:   עד שנת 0648: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  086  -בס 

 עין חרוד איחוד                                                      
   עלונים                                                            :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0638: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  089  -בס 

 עין חרוד מאוחד
 עלונים                                                      :    תאור

                       4: מספר תיקים        0698:   עד שנת 0608: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  149  -בס 

 אורט טיץ , עין חרוד
 באוסף פלד               :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
 0221 –בס 

 עין שמר                                                             
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0642: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  962 -בס 

 עינת                                                                
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0281 –בס 

 גורדון  , עכו
 עלונים                                                              :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
 496  -בס 

 מרכז לחינוך ולהכשרה מקצועית                                    , עכו



 "                                                  על הגובה", עלונים:    תאור
                       0: מספר תיקים                       0610: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  081  -בס 

 גורדון , עליה שניה, עכו
 עלונים :   תאור

                       6: מספר תיקים        0642:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  088  -בס 

 קציני ים  , עכו
 עלונים          , עלון הסברה,טפסים, תעודות, רשימת ספרים,מערכת שבועית:    תאור

                       0: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  086 -בס 

 ם  "רמב, עכו
 עלונים   תמונות                                                     :    תאור

                                            0694:   עד שנת 0669: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  886 -בס 

 ממלכתי דתי תורני , שלהבת, עמק איילון
 דפי משמעת                                        , תערוכה, קווי יסוד:    תאור

                       0: מספר תיקים        0683:   עד שנת 0680: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0060  -בס 

 בית החינוך המשותף                                        , עמק החולה
 ו                                      "חוברת לסיום שנת הלימודים תשכ:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  060 -בס 

 בית החינוך המשותף , עמק הירדן
 עלונים                                       :    תאור

                       6: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  690  -בס 

 מדרשת רופין לחקלאות ולטבע  , עמק חפר
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  0238 -בס 

 מוסד חינוכי רמות חפר , עמק חפר
 ,                                                             עלונים:    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  0231  -בס 

 עמי אסף                                                    , עמק חפר
 בטאון תלמידי בית הספר                                               :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0694: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 462  -בס 

 תיכון אזורי                                                , עמק חפר
 "                                    חפרפרת"עלונים , מידף, חוג לשחמט:    תאור

                       0: מספר תיקים        0683:   עד שנת 0613: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  660  -בס 

 בית התלמיד , עפולה
 עלונים                                                              :    תאור

                                            0669:   עד שנת 0664: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0266 -בס 



 בית ספר חקלאי                                                , עפולה
                                        "           עלון החוה"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 063   -בס 

 מוריה  , גבעת המורה, עפולה
 עלונים:    תאור

                                                           0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 064  -בס 

 חות הלימוד , עפולה
 עלונים:    תאור

                                                           0611: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0260 -בס 

 ממלכתי דתי מעלות , עפולה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 963 –בס 

 עממי                                                         , עפולה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0648: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  109  -בס 

 תיכון אזורי וחקלאי , עפולה
 ז                                               "תשל-ז"עלון יובל תרפ:    תאור

                                                           0611: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  1  -בס 

 זכרת בתיה                                      , יצחק בן צבי , עקרון
 ישיבות ועד , ועצות פדגוגיותמ,ישיבות מורים: ספרי פרוטוקולים של בית הספר:    תאור
 עלונים                                                              ,  הורים
                       6: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0601: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  62 -בס 

 יעלים  , ערד
                      06: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0692: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  066  -בס 

 יעלים  , ערד
           עלונים                                                    :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 069  -בס 

 חוף הכרמל  , עתלית
         עלונים                                                      :    תאור

                       3: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 820 –בס 

 עין הים  , עתלית
    עלונים                                                           :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0662: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 
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  433 -בס 

             פוריה                                                 
 מכתב לחברי אגודת המורים בארץ ישראל                                  :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0600: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  061  -בס 

 ובא ח צ"פלמ
 עלונים ותצלום                                                     :   תאור

                       3: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0243  -בס 

                                                    פלמחים           
 עלון בר מצוה                                                        :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0682: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  400 -בס 

 פקיעין                                                              
 מכתב מיעקב משה טולידנו איש , ר חיסין בענין לימודי בנות בבית הספר"מכתב מד:    תאור

 טבריה בנושא מורי פקיעין                       
                       0: מספר תיקים                       0600: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  662  -בס 

 ישורון  , פרדס חנה
 עלונים                                                              :    תאור

                                            0693:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  066 -בס 

 מדרשית נעם  , פרדס חנה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0698:   עד שנת 0648: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  412 -בס 

 בית ספר למטפלות , נוה מיכאל, פרדס חנה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  880  -בס 

 תיכון חקלאי על שם רוטשילד , פרדס חנה
      חוברת על המוסד     , עלונים, הזמנה, ירחון סוף השנה, ירחון מאי:    תאור

                       3: מספר תיקים        0681:   עד שנת 0696: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 604   -בס 

 ס אלונים                                               "בי, חנה-פרדס
                                                       עלונים        :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  120  -בס 

 גורדון .ד.א, פתח תקוה
 מתן תורה                                                חוברת לימוד :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  320  -בס 

 אחד העם , פתח תקוה
                                                        עלונים       :    תאור

                       0: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0694: משנת



----------------------------------------------------------------------------- 
  196  -בס 

  ש אליעזר שיין"בית המדרש למורים ע, פתח תקוה
 בטאון שיין                    , סדנאות ללמידה פעילה, תוכניות לימודים:    תאור

                       6: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  434 -בס 

 בית הספר החקלאי התיכוני   , פתח תקוה
 פרוגרמה לכל שנות הלמוד                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0603: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0036  -בס 

 עליה , בית מדרש למורים למוסיקה, פתח תקוה
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

 0262 -בס 

 בית ספר לגננות ולשתלנות                                   , פתח תקוה
 עלונים                                                              :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  122 -בס 

 בית ספר לילדים עובדים                                     , פתח תקוה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0648:   עד שנת 0638: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  322 -בס 

 גאולה  , פתח תקוה
                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0690: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
 646  -בס 

 הס  , פתח תקוה
 ועד תלמידים , רשימת מורים, תכתבויותה, צלומי מסמכים מארכיון המרכז לחינוך:    רתאו

 רישומים של רות צרפתי , ספר יובל החמישים, תמונות, עבודות תלמידים, זיכרונות, הורים
 אבישג רייכר        , כתלמידה

                      03: מספר תיקים        0681:   עד שנת 0636: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0040  -בס 

 התקוה  , פתח תקוה
 רות רזגור                             : המנהלת, תיק ביקור:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0686: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  860  -בס 

 יבנה  , פתח תקוה
 עלונים                                    , פרשת השבוע, חוזר למחנכים:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0683: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  486 -בס 

 ת                                     "מוסד עליה אמי, פתח תקוה
 עלונים                                                 , עתוני מחזור:    תאור

                       0: םמספר תיקי        0686:   עד שנת 0698: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  120 -בס 

 נוה עוז  , פתח תקוה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0288  -בס 

 נעם                                                  , פתח תקוה



 ראיון עם מנהל בית הספר, פרסומים, הנחיות, התכתבויות עם הורים:    תאור
                                                            0660: משנת

                       6: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

 328 –בס 

 נצח ישראל לבנות  , פתח תקוה
 עלונים                                                              :    אורת

                      04: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  321 -בס 

 נים  נצח ישראל לב, פתח תקוה
 עלונים                                  , פרוטוקולים של ישיבות מורים:    תאור

                       9: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0609: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 326   -בס 

  עמל , פתח תקוה
 צילומים                                                             :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  320 -בס 

 א  "פיק, פתח תקוה
        עלונים                                                       :    תאור

                      02: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0628: משנת
 א -310ראה גם אוסף חיון :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
 323  -בס 

 רמת ורבר , פתח תקוה
 עלונים:   תאור

                       0: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0042  -בס 

 ד  "חטיבת ביניים עמלנית ממ, שלום, פתח תקוה
 , יעדים ומטרות לבניית תכנית לימודים, רציונל, דף מידע, דף הכרות:    תאור

 בנימין אפשטין                     : המנהל. לבניית תכנית לימודים אישית לתלמיד מדריך
                       0: מספר תיקים                                          

----------------------------------------------------------------------------- 
 01  -בס 

 ת מטלון קרי, תקוה-פתח
 עלונים: תאור

                       0: מספר תיקים                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 
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 0200 –בס 

                                 בית ספר עברי                 , ילה'צ
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0669: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  326 -בס 

 אזורי                                                        , צופית
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0698:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 30  -בס 

 בית ברל מיכללה                                      , צופית
 תכניות , " לקט"עלון ידיעות . חמש שנים לקיום המדרשה -המדרשה לחינוך משותף :    תאור

 לימודים                                  
                       9: מספר תיקים        0610:   שנת עד 0666: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  302  -בס 

 נס הרים , צור הדסה
 עלונים :  תאור

                       0: מספר תיקים                       0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  846  -בס 

 בית ספר ממלכתי                                             , צור משה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  443 -בס 

 בית הספר העממי העברי                                         , צידון
                    מכתבים                                           :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0604: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0262  -בס 

 בית ספר ימי עברי                                       , ציוויטאוקיה
----------------------------------------------------------------------------- 

  300  -בס 

 מתתיהו , צלפון
 עלונים :   תאור

                                            0693:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  866 -בס 

 בית ספר אזורי                                       , עמק שורק, צפית
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  303  -בס 

 בי רב  , צפת
 עלונים:   תאור

                       0: מספר תיקים        0611:   עד שנת 0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  91 -בס 

 ינוך                                                      בית ח, צפת
 עלונים                               , ח ביניים ראשוני  "דו, צפת שלי:    תאור

                       3: מספר תיקים        0646:   עד שנת 0661: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  430  -בס 



 בית ספר לבנות                                                  , צפת
 עלונים                       , מכתבים, פרוטוקולים מישיבות מורים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0632:   עד שנת 0603: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  810  -בס 

 בית ספר תיכון עיוני                                            , צפת
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0698: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 668   -בס 

 בית מדר                  , המכון הממלכתי דתי להכשרת עובדי הוראה , צפת
                        תכניות לימודים                               :    תאור

                       0: מספר תיקים        0683:   עד שנת 0680: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 803  -בס 

 חטיבת ביניים בשכונת עופר                                       , צפת
 עלונים                                                                 : תאור

                       0: מספר תיקים                       0683: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 141  -בס 

 טוביאש  , צפת
 ים                                                              עלונ:    תאור

                       0: מספר תיקים        0682:   עד שנת 0616: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 480  -בס 

                                   ישיבה                        , צפת
 עלונים                                                              :    תאור

                                                           0612: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  648 -בס 

 הר כנען  ' ממלכתי ב, צפת
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  931 -בס 

 צרעה                                                                
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0696: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 
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 620  -בס 

 ממלכתי                                                       , קדימה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0693: נתמש
----------------------------------------------------------------------------- 

  0240  -בס 

 ממלכתי דתי אור התורה , קדימה
        עלונים                                                       :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0698: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  309 -בס 

 בית אור  , קדרון
 עלונים                                           :    תאור

                       0: מספר תיקים        0698:   נתעד ש 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  166  -בס 

 קלחים                                                            
                               רשמיה של מדריכה במושב                 :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0661: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  134 -בס 

 סמינר ציוני                                                 , קלמניה
 סיכום שנת פעילות ראשונה                                             :    תאור

                                                           0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0280  -בס 

 למוד תורה מרכזי  ת, מונטריאול, קנדה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0640: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 440  -בס 

 מרגו                                                       , יסיןקפר
 עלונים                , ח על בית הספר העברי בקפריסין"דו, מכתבים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0646:   עד שנת 0603: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0013-בס 

 נופי גולן    , קצרין
 בטאון צוות נופי גולן                            , דברים שצומחים מכאן:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0220: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  839   -בס 

 בית ספר ממלכתי                                          , קריית ארבע
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0643:   עד שנת 0640: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  489  -בס 

 מגינים  , קריית חיים
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0680:   עד שנת 0616: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  612  -בס 

 עממי לילדי עובדים                                       , קריית חיים
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0646:   עד שנת 0646: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 



  824  -בס 

 קריית יערים                                                         
                               עלונים                                :   תאור

                                                           0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  629  -בס 

 ממלכתי דתי הראל  , קריית מלאכי
                                          עלונים                     :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0619: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0001   -בס 

 סוקולוב   קריית נחום
                                             עלונים                  :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  300  -בס 

 ניר  , קרית אונו
 חינוך מיוחד          , כתה טיפולית, ל.ק.קמועצת המורים למען ה, עלונים:    תאור

                       6: מספר תיקים        0680:   עד שנת 0661: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  641  -בס 

 תלמים  , קרית אונו
                                         עלונים                      :    תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  800  -בס 

            תלמוד תורה                                    , קרית ארבע
 עלונים                                                              :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  303 -בס 

 גורדון , קרית אתא
 עלונים :   תאור

                       0 :מספר תיקים        0616:   עד שנת 0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  910   -בס 

 לוחמי הגטאות  , קרית אתא
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: תיקיםמספר         0691:   עד שנת 0694: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  910  -בס 

 עצמאות  , קרית אתא
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: יקיםמספר ת        0691:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  808 -בס 

 תיכון מקיף רוגוזין  , קרית אתא
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0683:   עד שנת 0680: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  306   -בס 

 גאולים  , קרית ביאליק
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0696: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  309  -בס 

 הבונים  , קרית ביאליק
 תמונה                                                       , עלונים:    תאור

                       4: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0660: משנת



----------------------------------------------------------------------------- 
  0004  -בס 

 חוה לחינוך חקלאי                                       , קרית ביאליק
                          עלונים                                     :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0616: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0230  -בס 

 מקיף אורט לוינסון , קרית ביאליק
 ד                                "תשמ ,ב"אסופות שירים של מחזורים תשמ:    תאור

                                            0684:   עד שנת 0680: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  304  -בס 

 קרית שמריהו  , קרית ביאליק
                                              עלונים                 :    תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  603 -בס 

 ם "רמב, קרית ביאליק
                                             עלונים                  :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  838  -בס 

 ש בן גוריון "בית ספר ממלכתי ב ע, קרית גת
 נים                                                              עלו:    תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 069-: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  662  -בס 

 להכשרת מורים חזון יחזקאל בית אולפנה , קרית גת
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  0240  -בס 

 חטיבת הביניים של התיכון המקיף                              , קרית גת
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0612: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  632 -בס 

 ממלכתי על שם בן צבי , קרית גת
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  302  -בס 

 משואה  , קרית גת
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0680:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  964 -בס 

 שפרינצק  , קרית גת
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  308 -בס 

 ארלוזורוב  , קרית חיים
 עלונים                                   , עבודות תלמידים:    תאור

                      01: מספר תיקים        0698:   עד שנת 0646: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 301  -בס 

 גורדון  , קרית חיים



 עלונים:   תאור
                       0: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0668: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  161 -בס 

   נתיבים, קרית חיים
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  306  -בס 

   רביבים, קרית חיים
 עלונים                                    , תצלומים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0204 -בס 

                                   תיכון                  , קרית חיים
 "                                                   מעת  לעט"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0698: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0296  -בס 

 אורט על שם גרינברג , קרית טבעון
 א                                                "ט תשל"עלון מחזור י:    תאור

                                            0610:   עד שנת 0689: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

   464 -בס 

 ש חיים גרינברג "בית הספר ע, קרית טבעון
 "                                                     אדישון"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  060  -בס 

 דגניות , קרית טבעון
 עלונים:   תאור

                       0: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  332  -בס 

 יבנה, קרית טבעון
 עלונים  :   תאור

                       0: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  696 -בס 

 קרית עמל  , קרית טבעון
                    עלונים                                           :    תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  969 -בס 

 אורים  , קרית ים
                עלונים                                               :    תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  190 -בס 

 אמירים  , קרית ים
             עלונים                                                  :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  966 -בס 

 גאולים  , קרית ים
          עלונים                                                     :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 



  330  -בס 

 מפלסים , קרית ים
 עלונים :   תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  960  -בס 

 עלומים , קרית ים
 עלון ; לקט שירי החוג לקריאת שירה; התכתבות, ח שנתי על פעולות בית הספר"דו:    תאור

 להורים                                       
                                            0686:   עד שנת 0613: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  133 -בס 

 תיכון מקיף דתי                                             , קרית ים
                                       "         שיח  תלמידים"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0618: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  698  -בס 

          קרית מוצקין                                                
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0618:   עד שנת 0640: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  330  -בס 

 אחדות , ןקרית מוצקי
 עלונים                                              , טיולים, חוזרים:    תאור

                       3: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0640: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0206 -בס 

 בית ספר בן גוריון                                      , ןקרית מוצקי
 סקירה על פעילות בית הספר שהוגשה לפרס החינוך                         :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0220: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0066  -בס 

 תיכון תורני לבנות אולפנת בני עקיבא                     , קרית מוצקין
 תעודה ריקה                                                          :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  694  -בס 

 מכללה בין אזורית , אחוה, קרית מלאכי
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       3: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  336  -בס 

 נצח ישראל , קרית מלאכי
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  691 -בס 

 בית חינוך                                               , קרית עבודה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0636: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  696 -בס 

 בית ספר לנערים עובדים                                   , קרית שמונה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0699:   שנתעד  0669: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  334 -בס 

 ק 'יאנוש קורצ, קרית שמונה
 עלונים                                                              :    תאור



                       0: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  333  -בס 

 מגינים                                         , קרית שמונה
                               עלונים                                :    תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  694  -בס 

  ממלכתי                                                 , קרית שמונה
 עלונים                                                              :    תאור

                                            0669:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  693  -בס 

   מצודות, קרית שמונה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  416-בס 

 ינוך מקצועי                                      מרכז לח, קרית שמונה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0692:   עד שנת 0661: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  46   -בס 

 זבולון , ים-קרית
 עלונים                                             :   תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0001 - בס

 מזרחי                                                      , קרית ים
 תולדות בית הספר נשלח על ידי הנהלת בית הספר לתערוכה הפדגוגית המרכזית     :    תאור

 של משרד החינוך                                                      
                       0: מספר תיקים                       0663: משנת
 .                                                      באוסף נח נרדי:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  0036  -בס 

                משואה בית ספר ממלכתי אזורי       , קרני שומרון
 דיווחי סיכום     , תכנית בהבנת הנקרא, דוחות הערכה, מבחנים, מהנעשה בכתתנו:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0664: משנת
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  344  -בס 

 וילקומיץ , ראש פינה
 עבודות תלמידים     ,  התכתבויות, יומני כיתה, ספר חשבונות, ותספר העתק:    תאור

                      04: מספר תיקים        0686:   עד שנת 0628: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0038 -בס 

                       ארזים  נחלת יהודה       , ראשון לציון
 ארגון מערכת , הגדרת תפקידים, רציונל: דוח על בית הספר בשנתו הראשונה:    תאור

 , קטעי עתונות, יוזמות חינוכיות, עיצוב התנהגות, דגם עבודת הכיתה, הלמידה
 חיה שגיא                          :המנהלת

                       0 :מספר תיקים        0660:   עד שנת 0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  106 -בס 

 בארי  , ראשון לציון
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0663: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  680 -בס 

 '                                           בית חינוך א, ראשון לציון
 , נשלח לתערוכה הפדגוגית המרכזית של משרד החינוך, תפתחות המוסד במספרים:    תאור

 עלונים                                                              
                       0: מספר תיקים        0663:  עד שנת 0662: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  436 -בס 

                                         בית ספר העממי  , ראשון לציון
 התכתבות ותמונה                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים        0608:   עד שנת 0628: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  802 -בס 

 רוזן                  @רוזן .פ.ש ש"ו ע"בית ספר ממלכתי ט, ראשון לציון
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0643: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  342  -בס 

 גימנסיה ריאלית , ראשון לציון
 "          מורל" "ריאלון"עלונים , חוברת על בית הספר:    תאור

                       4: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0648: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0018  -בס 

 גן הילדים הראשון                                       , ראשון לציון
 תמונות                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0633:   עד שנת 0626: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  104 -בס 

 המזרחי , ראשון לציון
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  343  -בס 

 ויתקין , ראשון לציון
 עלונים                                                              :   תאור

                      02: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  06 -בס 

 חביב  עממי                                      , ראשון לציון



 מתוך ספר היובל לקורות ,(שנות השמונים),  מרכז רון לטיפוח ילדים מחוננים:   תאור
 עלונים                 ,  16שירון ליובל , ז"ב עד שנת תרס"מעת הוסדה תרמהמושבה 

                                            0690:   עד שנת 0621: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  336 -בס 

 ישורון , ראשון לציון
 תמונה                                                 , תעודה, טפסים  :  תאור

                       0: מספר תיקים                       0696: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0296  -בס 

 פר לטכנולוגיה                    כרמים  בית הס, ראשון לציון
 ספר ההקמה של כרמים  פרויקט בית הספר העתידי                          :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0664: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  109 -בס 

 למודי ערב                                              , ראשון לציון
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  108 -בס 

 ממלכתי דתי סיני , ראשון לציון
 עלונים                                              , עבודות תלמידים:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0661: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  340 -בס 

 ידלין  . נ, ראשון לציון
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0696: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0266 -בס 

 קרון  , ראשון לציון
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  680 -בס 

 רמז  , ראשון לציון
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0666:   עד שנת 0662: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  103 -בס 

 תיכון עירוני דתי                                       , ראשון לציון
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: תיקיםמספר         0613:   עד שנת 0610: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  340  -בס 

 תיכון ערב לנערים עובדים , ראשון לציון
 בגרות                                       , גמר, שליש:תעודות ריקות:    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  683 -בס 

 ארזים                                             פרסית ב ,לציון -ראשון
 "                                                    ארזיתון"עלונים :    תאור

                       0: תיקיםמספר                        0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  909 -בס 

 רגבה                                                                
          עלונים                                                     :    תאור

                       0: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 



  0264  -בס 

 בית ספר אזורי                                                 , רגבה
                                                            עלונים   :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  0239  -בס 

 פיוטר סמידוביץ  , קרים, רוסיה
  תמונות                                                             :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
   346 –בס 

 אורט , רחובות
 "                                                       אורט",עלונים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0698:   עד שנת 0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 989 –בס 

 בית אלעזרי  , רחובות
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0060–בס 

 '                                         בית הספר הממלכתי ג, רחובות
 עלון תלמידים                                                        :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  48  –בס 

 צבי -הנשיא בן, רחובות
 עלונים               , ג "תשכ, דף להורים:    תאור

                       9: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0640: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  349–בס 

 ש מאיה רוזנברג "ו לבנות ע"ויצ, רחובות
 , מחברות תלמידות, מכתבי תלמידות, נתוני תלמידות, כרוניקה, התכתבויות, תולדות בית הספר:    תאור

 .          עלונים. ר מאיה רוזנברג"ד. ונותעית, עבודה על בית הספר
                      03: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0646: משנת
 א              -346דבורה רבינוביץ ; א-360בתוך אוסף אישי של יעקב צוק :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  348 –בס 

 ויצמן , רחובות
 עלון חברת הילדים                                                    :    תאור

                       0: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  891 –בס 

 בית ספר ממלכתי                                       , חבצלת, רחובות
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  341  –בס 

 יבניאלי , רחובות
 עלונים                                                     , תצלומים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 -346–בס 

 מוריה , רחובות
 עלונים                                 , שתי תמונות, תולדות בית הספר:    תאור

                       3: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  663 –בס 

 מורשת יעקב על שם הרב ברמן , רחובות
 ז         "תשמ, שנתון בית המדרש, תכניות לימודים:    תאור



                       0: מספר תיקים        0681:   עד שנת                    
----------------------------------------------------------------------------- 

  682 –בס 

 צבי                        -ש בן"בית חינוך ע' , ממלכתי ב, רחובות
 עלונים                                                              :    תאור

                       6: מספר תיקים        0613:   עד שנת 0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 6  –בס 

 סמילנסקי  , עממי, רחובות 
 במלאת שישים שנה לבית הספר  עלונים                                   :    תאור

                      09: מספר תיקים        0684:   עד שנת 0609: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  618   –בס 

 שפרינצק  , רחובות
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0662:   עד שנת 0661: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  616  –בס 

 תחכמוני  , רחובות
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0661:   עד שנת 0663: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  191 –בס 

 תיכון דתי אזורי                                             , רחובות
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0669: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  362  –בס 

 תיכון מאוחד   , רחובות
 "                    שפשפת"עלונים  , תמונת מחזור, התכתבות:    תאור

                       3: מספר תיקים        0699   :עד שנת 0646: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  123 –בס 

 תלמוד תורה ובית יעקב  , רחובות
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0692:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  360  –בס 

 אחוה  , רמלה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   נתעד ש 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  611  –בס 

 בית חינוך מרכז                                                , רמלה
                                  עלונים                             :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0663: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  360 –בס 

 אילן -בר, רמלה
                            עלונים                     , ידיעון שבועי:    תאור

                       0: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0696: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  889 –בס 

 משה שרת , רמלה
                      עלונים                                         :    תאור

                       0: מספר תיקים        0684:   עד שנת 0680: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 363  –בס 



 עמל אזורי , רמלה
                  "                                    עתוננו"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  364 –בס 

 לוד                                         -תיכון אזורי  רמלה, רמלה
 "                              מעת לעט"עלוני תלמידים   , ן מוריםעלו:    תאור

                       0: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0696: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  129  –בס 

 אהל שם  , רמת גן
                                                              עלונים :    תאור

                       3: מספר תיקים        0663:   עד שנת 0648: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  619  –בס 

 אורה, רמת גן
 עלונים                          ,  ברת הדכה לעבודות ידחו, עבודות גמר:    תאור

                       0: מספר תיקים        0613:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0266  –בס 

 אורט טכניקום  , רמת גן
 "                                                        הבמ"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0698: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  369–בס 

 אושה , רמת גן
                                                   עלון תלמידים      :    תאור

                       0: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0004  –בס 

 אחווה  , רמת גן
 "                                              אחוה"תולדות בית הספר :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  804  –בס 

 בית ספר אורט למקצועות הכימיה  , רמת גן
 "                                              לקמים" "זקמוס" וניםעל:    תאור

                       0: מספר תיקים        0683:   עד שנת 0611: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  121  –בס 

                                      בית ספר לילדי עובדים   , רמת גן
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 914  –בס 

 ש גולדברג  "בית ספר ע, רמת גן 
 התכתבויות                                                           :    תאור

                                            0630:   עד שנת 0632: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  866 –בס 

 בליך  , רמת גן
 "                                                       גזית"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 600  –בס 

 הבילויים  , רמת גן
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0682:   עד שנת 0619: משנת



----------------------------------------------------------------------------- 
  368  –בס 

 הגבעה , רמת גן
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0669: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  366   –בס 

 הגפן , רמת גן
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  920 –ס ב

 החשמונאים  , רמת גן
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  128 – בס

 הלל  , רמת גן
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  361 –בס 

 המתמיד , רמת גן
 עלונים                                              , עבודות תלמידים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0692:   עד שנת 0669: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  102  –בס 

 הרואה  , גן רמת
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  462  –בס 

 יבנה  ,רמת גן
 עלונים                                                              :    תאור

                       6: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0648: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  968  –בס 

   יהלום, רמת גן
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0669: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0216 –בס 

 וב  'ם של פוגצכפר הילדי, רמת גן
 וב                                                'מסמכים מאוסף פוגצ:    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
 616  –בס 

 מכלול  , רמת גן
                   עלונים                             , עלונים להורים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  966  –בס 

 נוה יהושע  , רמת גן
                   עלונים                                            :    תאור

                       0: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  392 –בס 

 נטעים , רמת גן
             עלונים                                                  :    תאור



                       0: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  614  –בס 

 ניצנים  , רמת גן
          עלונים                                                     :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  610–בס 

 עליות , רמת גן
   עלונים                                                            :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  100  –בס 

 עמישב  , רמת גן
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0613:   עד שנת 0691: שנתמ
----------------------------------------------------------------------------- 

  613 –בס 

 עממי מרכזי                                                  , רמת גן
                                               עלונים, ליקוטים לחנוכה:    תאור

                       0: מספר תיקים        0662:   עד שנת 0609: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  922 –בס 

 עתיד  , רמת גן
 עלונים          , לזכר קהילת גוניודז, ת"דוחו ספר, חוברות שנכתבו בבית הספר:    תאור

                       6: מספר תיקים        0688:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  469  –בס 

 פרדס  , רמת גן
                                         עלונים                      :    תאור

                       3: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0661: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  399 –בס 

 קדם , רמת גן
                                 תצלומים                             :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  803 –בס 

 אורט  , קריית חינוך, רמת גן
                                        עלונים                       :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0683: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  920 –בס 

 רמת חן , רמת גן
                                   עלונים                            :    תאור
                       0: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0666

----------------------------------------------------------------------------- 
  961 –בס 

 יסודי התורה בית יעקב , רמת עמידר, רמת גן
                                                 עלונים              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  666 –בס 

 תיכון דביר  , רמת גן
 "                                          דביר"עלונים , כרטיס הזמנה:    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  126 –בס 



 תל גנים , רמת גן
                                             עלונים                  :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  600 –בס 

 גזית  ,רמת גן
                                      עלונים                         :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  180  –בס 

         רמת דוד גבת בית הספר המשותף                                 
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0636:   עד שנת 0638: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 391  –בס 

 סודי והמשך                                              י, רמת הכובש
 עתון תלמידים                                         ', משימות כתה ז:    תאור

                       0: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  986 –בס 

 '  גולן ממלכתי ב, רמת השרון
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0000  –בס 

 הדר                                                      , רמת השרון
 שאלון עמדות                                                         :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0663: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  636 –בס 

 המדרשה למורים לאמנות ליד מכללת בית ברל                   , רמת השרון
 תכניות לימודים                                  , ידיעון, עלון המוסד:    תאור

                       0: מספר תיקים        0686:   עד שנת 0684: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  390 –בס 

 נוה מגן                                      ', ממלכתי ד, רמת השרון
                              עלונים             , תצלומים, דפי עבודה:    תאור

                       4: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  390 –בס 

 דתי -ממלכתי, עוזיאל , רמת השרון
                                         עלונים                      :    תאור

                                                           0694: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  393 –בס 

           מקיף השרון             , ש רוטברג"תיכון השרון ע, רמת השרון
 בינינו                                  ,עלונים , קובץ תקנות לתלמיד:    תאור

                       0: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  169 –בס 

                                                          רמת ישי    
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0030  –בס 

 המדרשה לחנוך משותף  , רמת רחל
                                                      0660תקציב לשנת :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0660: משנת



 באוסף פולני            : מיקום 
----------------------------------------------------------------------------- 

  668–בס 

 גורדון  .ד.א, רמתיים
 תמונות                                    , עלונים, תכנית מסיבת סיום:    תאור

                       0: מספר תיקים        0669:   עד שנת 0648: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0226  –בס 

 בית ספר עממי                                                , רמתיים
 רשימה של דוד אידלסון          . קוים לחנוך ב:    תאור

                                                           0646: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0010  –בס 

 בית איזי שפירא  , רעננה
 עשר שנים     ,  חוברות ופירסומים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0666:   עד שנת 0662: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0268  –בס 

 בית יעקב  , רעננה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0663: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  106  –בס 

 מגד  , רעננה
 עלונים                                          , הזמנה לכנס מחזורים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0686:   עד שנת 0619: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  396  –בס 

 תיכון אוסטרובסקי , רעננה
 "                                                     ניצנים"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0698:   עד שנת 0696: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 



 ת|  ש|  ר|  ק |  צ|  פ|  ע|  ס|  נ|  מ|  ל|  כ|  י|  ט|  ח|  ז|  ו|  ה|  ד|  ג|  ב|  א
 
 

  669–בס 

 אילנות  , שדה אילן
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  398  –בס 

 המדרשה                                                    , שדה בוקר
 ,  פר שדהסיכום שבוע לימודים בבית ס, סקר ירוחם, דפי עבודה, ו"סיכום עבודתנו בתשכ:    תאור

 תכניות לימודים       ,  ההחלטות שהביאו להקמת המכון לחקר המדבר, ציוני דרך
                       3: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0699: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  396  –בס 

 מיאל  נוה ע, שדה יעקב
 תצלומים                                                             :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0648: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  930–בס 

                                                      שדה נחום       
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  312–בס 

 שדות ים                                                             
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0696: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0213–בס 

 ממלכתי אזורי                                           , שדמות דבורה
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  661 –בס 

 ממלכתי דתי הרואה  , שדרות
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  666–בס 

 אזורי                                                        , שלומי
                       עלונים                          , ידיעון שלומי:    תאור

                       0: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  890–בס 

 שמיר                                                                
 עלונים                                                               :   תאור

                       0: מספר תיקים                       0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  623 –בס 

                                        בית ספר אזורי      , שער הנגב
 עלונים           , חוברת חמש שנים לבית הספר, עבודות גמר, תקנון בית הספר:    תאור

                       4: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  310 –בס 

 שער העמקים בית הספר בקיבוץ                                          
 דיוני ועדות   .ב"הצעה לעבודות גמר לכתה י.ח המוסד בשנתו הראשונה'דו, עלונים:    תאור

                       9: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0649: משנת



----------------------------------------------------------------------------- 
  969 –בס 

 כפר הנוער                                                    , שפייה
 מכתב של הדסה , חוקת העבדים, עלונים, אלבומי תמונות, ספר שנה, תולדות שפייה:    תאור

             קלורי להנרייטה סאלד           
                       0: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0604: משנת
 משה קלורי        , 394-ראה גם א; 0608ראה גם דוח ועד היתומים משנת :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  442  –בס 

 ית ספר  קרי, שפייה
 מכתבים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0609:   עד שנת 0606: משנת
  0608ועד היתומים לארץ ישראל שעל יד ועד הסיוע :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  68 –בס 

 בית ספר אזורי                                                 , שפיר
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  862 –בס 

 בית ספר תיכון דתי                                             , שפיר
 "                                                   שפר-אמרי"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0694  : עד שנת 0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0229 –בס 

 בית ספר שגיא  , שריד
 "                          ניצוצות  הסלע"עלונים ;  ג"תשנ, חוגי בחירה:    תאור

                       3: מספר תיקים        0663   :עד שנת 0643: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 



 ת|  ש|  ר|  ק|   צ|  פ|  ע|  ס|  נ|  מ|  ל|  כ|  י|  ט|  ח|  ז|  ו|  ה|  ד|  ג|  ב|  א
 
 

  363 –בס 

 הירדן  ,תל אביב
                  עלונים                                             :    תאור

                       0: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0604: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  939  –בס 

 בית הספר היסודי היובל  ,תל אביב
                              עלונים                                 :    תאור

                       0: מספר תיקים        0613:   עד שנת 0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  160–בס 

 בית ספר ממלכתי דתי מוריה  ,תל אביב
                                           "   עוללות מוריה", עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0663: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  369  –בס 

 אליאנס  ,  ח"כי, תל אביב יפו
 עלונים            , תמונות, ח"דו, ת לימודתוכניו, התכתבויות:    תאור

                       6: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0600: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0002  –בס 

 תל אביב מגן 
                                    עלונים                           :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0631: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0022  –בס 

        אגודת ידידי ילדים עזובים                            , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0632: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0009  –בס 

 ן   או, תל אביב
 , תכניות לימודים, טפסי תעודות , עיתוני בית ספר,תיקים בנושא חינוך חברתי:    תאור

 מידע על בית הספר                           
                                                           0690: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
 663 –בס 

 אוסישקין , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  314 –בס 

                                אורט יד סנגלובסקי, תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0696: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  314 –בס 

 אורט מדרשה לאופנה , תל אביב
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  00  –בס 

 אורנים רמת אביב                                    , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: תיקים מספר        0698:   עד שנת 0690: משנת



----------------------------------------------------------------------------- 
  116 –בס 

 אות בית ספר ערב לדפוס , תל אביב
 אות בטאון תלמידי בית הספר                                           :    תאור

                      0: מספר תיקים          0698:   עד שנת  0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  318 -בס 

 אחד העם  , תל אביב
 עלונים                 , תולדות בית הספר:    תאור

                       3: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0609: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 863  -בס 

 אילנות  , תל אביב
               0662-0686רבקה ארגוב פינקלשטיין : תיק המנהלת, עלונים:    תאור

                       3: מספר תיקים        0662:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 660  -בס 

 אלחריזי  , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  319 -בס 

 אלכסנדר ינאי , תל אביב
 .                              אלבום תצלומים. פרוטוקול מועצה פדגוגית:    תאור

                       0: מספר תיקים        0692:   עד שנת 0669: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  316 -בס 

 ארנון , תל אביב
                    080-תמונות באוסף הרמתי א, עלונים :    תאור

                       4: מספר תיקים        0660:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  869 -בס 

 אשכולות  , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  31 -בס 

 ביאליק , תל אביב
 בנתיב הגאולה                                                        , עלונים:    תאור

                       6: מספר תיקים        0611:   עד שנת 0636: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  382  -בס 

 בילו , תל אביב
 עלון . חות מישיבות מורים ומישיבות ועד הורים וגליונות להורים ולתלמידים"דו:    תאור

 ם ולתלמידים               גליון להורי, חוברת על האלימות במוסדות החינוך ודרכים למניעתה. חתניק חיבורי תלמידים
                       6: מספר תיקים        0666:   עד שנת 0631: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  0089 -בס 

 מרכז העשרה לגיל הרך לחינוך סביבתי                   , בית בטבע, תל אביב
 חומר שהוגש לפרס החינוך של עיריית תל אביב                            

                       0: מספר תיקים                       0226: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0224 -בס 

 וסיקה בלוינסקי                          בית המדרש למורים למ, תל אביב
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

 0266  -בס 



 בית הנוער העירוני  , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0648: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  684  -בס 

 ש טשרניחובסקי "ע' בית חינוך א, תל אביב
 עלונים                                       , מעשים, עבודות תלמידים:    תאור

                       3: מספר תיקים        0668:   עד שנת 0636: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  46  -בס 

 גורדון . ד.בית חינוך בצפון  א, תל אביב
 , עלוני מחזור-שבולת, יומן, עבודות תלמידים, אנו החומה, מעשים בכל יום:    תאור

 עלונים                                           
                       1: מספר תיקים        0664:   עד שנת 0634: משנת
 חלקם מצולמים                   436-ראה גם אוסף סימה לוין א:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  689 -בס 

 ש יוסף הגלילי  "בית חינוך ע, תל אביב
 עלונים                                     , נושא סיכום, אגרת להורים:    תאור

                       3: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0639: משנת
 לבית החינוך המאוחד                      ' לימים התאחד עם בית חינוך א:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  966 -בס 

 בית יעקב  , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0662: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0096 -בס 

 בית ספר ברושים  , תל אביב
 סקירה על פעילות בית הספר שהוגשה לפרס החינוך                         :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0220: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  942 -בס 

 בית ספר לנערים עובדים                                      , תל אביב
 הצעות  , הרצאות שר החינוך, עלונים, תעודות וטפסים של בית הספר, עלון למורים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0638: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  606  -בס 

 נוה שאנן , בית ספר מעורב, תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0634: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0084 -בס 

 הולץ                       . ופ. ש ל"בית ספר מקצועי תיכון ע, תל אביב
 עשרים וחמש להולץ                         , ספר מחזור כב , בשער:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0616: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0086 -בס 

 בית ספר קהילתי אהבת ציון  , תל אביב
    חומר שהוגש לפרס החינוך של עיריית תל אביב                         :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0226: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  186 -בס 

 בית ספר ראלי טכני מונטיפיורי  , תל אביב
 "            ניבנו"עלון , כרטיסי תלמידים, כרטיסי בריאות, חשבונות, תעודות:    תאור

                       3: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0639: משנת
 ל                                  -מדגם כרטיסים אותיות ד:   הערות

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



  936 -בס 

 בית ספר תיכון למסחר  , יבתל אב
 , "מפי עולים", "פנתנו"עלונים , עלון להורים, דין וחשבון  בשנה השלוש עשרה:    תאור

 , ז"תרפ-תרף: ת לשנים"דוחו, התזכיר והתקנות, "קול המועדון", "פרי עמלנו" הלפיד"
 ב                      "תרצ

                       0 :מספר תיקים        0644:   עד שנת 0606: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  696  -בס 

 בית צעירות מזרחי  , תל אביב
 תכניות לימודים                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
----------------------------------------------------------------------------- 

  380 -בס 

 בלפור , תל אביב
 אלבום , בכל מכל כל, חיבורים, ספרי חשבונות, 12, 42, 32-שנות ה, עלונים:    תאור

 קטלוג ספרי לימוד של בית הספר     ,  נמל תל אביבאלבום לכבוד , המנהלת יהודית הררי
                                            0618:   עד שנת 0608: משנת
                                          0-ראה גם אוסף יהודית הררי א:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  468 -בס 

 בן יהודה , תל אביב
 מחברות תלמידים                                                      , עלונים:    תאור

                       3: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 992  -בס 

 בעל שם טוב  , תל אביב
 עלונים                    , חוברת עשור לבית הספר:    תאור

                       3: מספר תיקים        0611:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 380  -בס 

 בר כוכבא , תל אביב
 עלונים                                      . חוברת לזכר קהילה בשואה:    תאור

                       3: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0696: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  662  -בס 

 ברנר  , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0666:   עד שנת 0669: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  6  - בס

 גאולה  , תל אביב
 עלונים                    , מחברות פרוטוקולים של המועצה הפדגוגית של בית הספר:    תאור

                       0: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0648: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  384 -בס 

 גבעת שלום , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  383 -בס 

 גיבורי ישראל  , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0694: משנת
---------------------------------------------------------------------------- 

  181  -בס 

 גמנסיה נורדיה  , תל אביב
 עלונים                                    ,  סקירה על תולדות הגמנסיה:    תאור

                       0: מספר תיקים                       0632: משנת



----------------------------------------------------------------------------- 
  43 -בס 

 גמנסיה סוקולוב לאור  , תל אביב
 בטאון תלמידי הגמנסיה                                                :    תאור

                       0: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  360 -בס 

 גמנסיה עברית הרצליה , תל אביב
 , מכתב חוזר של הסתדרות החניכים, תולדות הגמנסיה,הזמנות לטכסים, בטאון הגמנסיה:    תאור

 ,      ח"י-עלון לבוגרים א-אגרת, מדריך לתלמיד, תקנון, תזכיר, בחינות בגרות
                      01: םמספר תיקי        0660:   עד שנת 0626: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  183  -בס 

 גמנסיה ראלית בלפור  , תל אביב
 ת  וראה "דוחו, ח"פנקס התלמידים תרצ,  ב"תרצ, דין וחשבון שנתי ראשון:    תאור

 תעודות בגרות משנות הארבעים והחמישים     , ח מעבדה בחימיה"דו, בתוכניות לימודים
                       4: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0630: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  184 -בס 

 גמנסיה ראלית הלפרין , תל אביב
                                                    "   השבוע"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0636:   עד שנת 0634: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0234 -בס 

                       ה                               "גן ע, תל אביב
 יומן עבודה של גננת                                                  :    תאור

 דרך השלום                                                           :   הערות
----------------------------------------------------------------------------- 

  389 -בס 

 גרץ , תל אביב
 תצלומים                                                             :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  388  -בס 

 דב הוז , תל אביב
 עלונים                                       , מסמכים של חברת הילדים:    תאור

                       4: מספר תיקים        0612:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  681 -בס 

 דובנוב  , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  64 -בס 

 דוד ילין הדר יוסף                                , אביבתל 
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0669: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  904  -בס 

 דוד רמז  , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0692:   עד שנת 0664: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  381 -בס 

 דיזנגוף                                                    , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 



  640 -בס 

 האוניברסיטה הפתוחה , תל אביב
 ידיעון                                                              :    תאור

                                                           0680: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  313 -בס 

 הגליל , תל אביב
 .                                                             עלונים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0613:   עד שנת 0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0220 -בס 

 הגן הדוגמאי                                                , תל אביב
 תמונות                                                              :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  06  -בס 

 החיל , תל אביב
 דפים למחנכים                           , הגדה של פסח, עבודות תלמידים:    תאור

                       4: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0646: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  960 -בס 

 היובל  , תל אביב
 עלונים                             , תמונות, עבודות, תולדות בית הספר:    תאור

                       4: מספר תיקים        0611:   עד שנת 0693: משנת
                    ראה אוסף קבסניק אביאל   :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  386 -בס 

 הירקון , תל אביב
 עלונים                                ,  ג לבית ספר הירקון תל אביב"י:    תאור

                       3: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0664: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  386  -בס 

 גבריאלי  , הכרמל, תל אביב
 חבור ומכתב של תלמיד                                         , עלונים:    תאור

                       6: מספר תיקים        0683:   עד שנת 0662: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  860 -בס 

 הלל  , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 666-בס 

 המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים                    , תל אביב
 תכניות לימודים                                                      :    תאור
                       0: מספר תיקים                                          

----------------------------------------------------------------------------- 
 30 –בס 

 לדוגמה                           , הנריטה סאלד, תל אביב
                                  עלונים                             :   תאור

                       0: מספר תיקים        0692:   עד שנת 0634: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  621 -בס 

 הס  , תל אביב
                           עלונים                                    :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  940-בס 

 הצפון                                                      , תל אביב
 ציורים                                                      , תמונות:    תאור



                       0: מספר תיקים                       0636: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  02 -בס 

 הקליר  , תל אביב
                      06: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0660: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
 360 –בס 

 הר נבו , תל אביב
 .                                                    תצלומים. עלונים:    תאור

                       4: מספר תיקים        0610:   שנתעד  0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  990  -בס 

 ה  "הרוא, תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0264 –בס 

 השחר  , תל אביב
 תמונות                                 ,  עלונים:    תאור

                       0: יםמספר תיק        0699:   עד שנת 0661: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 639 -בס 

 השרון  , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  636 -בס 

 התקוה  , תל אביב
 עלונים                           , ארבעה אלבומי תמונות מחיי בית הספר:    תאור

                       0: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0666: משנת
 נמסר על ידי המנהלת אסתר אייגס                                       :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  686 -בס 

 ויצמן  , תל אביב
                        "                              מגילות"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0668:   עד שנת 0669: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  364  -בס 

 בית ספר עירוני ימי  , זבולון, תל אביב
 י הרשמה                                  עלוני הסבר על בית הספר ודרכ:    תאור

                                                           0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  41 -בס 

 חורב  , תל אביב
                                    עלונים           , דפי הלכה יומית:    תאור

                       3: מספר תיקים        0618:   עד שנת 0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0033-בס 

      חסן ערפה                                              , תל אביב
 חומר שהוכן לסיור                                                    :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0222: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  36  -בס 

 בית חינוך א                      , ובסקיטשרניח, תל אביב
 עלונים                                 , קטעי עתונות, עבודות תלמידים:    תאור

                      06: מספר תיקים        0613:   עד שנת 0608: משנת
                                       0264מסך   684-חומר נוסף ראה בס:   הערות

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



  90-בס 

 יהודה הלוי  , תל אביב
 עלוני תלמידים            , אוסף אדמיניסטרטיבי שנמסר עם סגירת בית הספר:    תאור

                                            0619:   עד שנת 0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 63  -בס 

 יהודה המכבי  , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       4: מספר תיקים        0619:   עד שנת 0661: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 66 –בס 

 יונה הנביא , תל אביב
 עלונים :   תאור

                       6: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  949 -בס 

 יסוד המעלה  , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0666:   עד שנת 0648: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  366  -בס 

 יעבץ  , תל אביב
 .                                 תמונות, עלונים, נתונים על בית הספר:    תאור

                       4: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0664: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  660 -בס 

 יפו בארי  , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0668:   עד שנת 0664: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  664   -בס 

 אילת  , יפו, תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0669: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  429  -בס 

 ישגב   , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  686 -בס 

 כפר שלם גולומב  , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0663: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0002  -בס 

 מגן  , תל אביב
 "                                                       שלום"עלונים :    תאור

                       0: מספר תיקים        0618:   עד שנת 0691: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  898  -בס 

 מדרשה למורים וגננות ערביים                                 , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0690: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  990  -בס 

 מוריה  , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור



                                                           0696: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  903 -בס 

 מירון  , תל אביב
 דפי משנה יומית                                                      :    תאור

                       0: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0612: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  400  -בס 

 מכללת לוינסקי , תל אביב
 , חוזרים והודעות למורים, ישיבות מועצה, ישיבות מורים, יומנים, פרוטוקולים:    תאור

 ח פעילות               "דו, עלונים,  יוזמות ומעשים, הזמנות לימי עיון, תמונות, התכתבות עם משרד החינוך
                      31: מספר תיקים        0661:   עד שנת 0600: משנת
 חנה פלק        ; ראה גם חינוך מיוחד, מהפרוטוקולים סרוקים וחלקם מתומללים:  הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  368  -בס 

 ש פינקס  "ד ע"ממ, תל אביב
 אלבומי תמונות                                                       :    תאור

                       0: מספר תיקים                                          
                               323-ל  א"ר צבי זהבי ז"ראה אוסף המנהל ד:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  0001 -בס 

 מעון עירוני לילדים  , תל אביב
 דין וחשבון של המעון העירוני לילדים עזובים                           :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0636: משנת
 צילום מארכיון תל אביב                                               :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  421  -בס 

 מקס פיין עמל , תל אביב
                                                    60-ראה אוסף פלד א:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  0096  -בס 

 מרכז פדגוגי עירוני למדעי הטבע                              , תל אביב
             מערך שיעור           , הכנס השנתי של החוגים, חוגים לטבע :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0619: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  940  -בס 

 נצח ישראל  , תל אביב
              עלונים                            , עיתון החינוך המיוחד:    תאור

                       0: מספר תיקים        0680:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  681  -בס 

 סמינר בית יעקב , תל אביב
              עלונים              , אגרת לתלמידה, תכניות לימודים:    תאור

                       3: מספר תיקים        0611:   עד שנת 0614: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  494   -בס 

 סמינר הקיבוצים  , תל אביב
 לונים    ע, תוכניות לימודים, החינוך וסביבתו, שנתון הסמינר:    תאור

                       8: מספר תיקים        0689:   עד שנת 0661: משנת
 ל של הסמינרים                                         "ראה גם אוסף ת:   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  966 -בס 

 ינר ערב למורים ולגננות של זרם העובדים                    סמ, תל אביב
 , נושאים ללימוד טבע, מסמכים מנהליים, כרטיס מפקד של סמינר זרם העובדים, שאלונים, יומנים:    תאור

 עלונים         , תכנית בחינות
                      02: מספר תיקים        0669:   עד שנת 0646: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  188  -בס 



 ספרא  , תל אביב
 ספר השנה לבוגרי בית הספר                                            :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0636: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  420 -בס 

 ' עירוני א, תל אביב
           0660, תפוחי אדמה -מחברת גיאוגרפיה ,  עלונים, ח פעילות"דו:    תאור

                       6: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0649: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  423  -בס 

 ' עירוני ד, תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0668: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  420 -בס 

 גימנסיה מוריה  ' ג-'עירוני דתי ב, תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       4: מספר תיקים        0610:   עד שנת 0649: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  424  -בס 

 ' עירוני ה, תל אביב
 עלונים                         ,  קובץ לעניני החינוך התיכון, אשכולות:    תאור

                       9: מספר תיקים        0662:   עד שנת 0664: משנת
 ראה גם אוסף אברהם זימרני                                            :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  426 -בס 

 רוגוזין ' עירוני ו, תל אביב
                          עלונים                                     :    תאור

                       4: מספר תיקים        0619:   עד שנת 0634: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0000 –בס 

 עירוני יא  , תל אביב
                          עלונים                                     :    תאור

                       0: מספר תיקים        0613:   עד שנת 0699: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  66 -בס 

 ח  "עירוני כי, תל אביב
                           "                          ניצוצות"עלונים :    תאור

                       3: מספר תיקים        0614:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  169  -בס 

 הנהלת הרשת , עמל, תל אביב
 ימי עיון                ,עלונים, דפי מידע, החלטות הנהלת הרשת:    תאור

                       9: מספר תיקים        0686:   עד שנת 0613: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  006  -בס 

 עציון ממלכתי דתי  , תל אביב
                                 דפי הלכה יומית                      :    תאור

                       0: מספר תיקים        0618:   עד שנת 0611: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0006  -בס 

 פרישמן  , תל אביב
                               סקירה קצרה על תולדות בית הספר         :    תאור

  0663:   עד שנת 0634: משנת
 בתוך אוסף נח נרדי                                                     :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
 0211 –בס 

 צבי שפירא  , תל אביב



 עלונים                                                              :    תאור
                       0: מספר תיקים                       0691: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  980 -בס 

 צהלה  , תל אביב
 ם                                                              עלוני:    תאור

                       0: מספר תיקים        0668:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0020 -בס 

                                   קבוצת ילדים בני שנים עשר , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0648: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0020 -בס 

 קבוצת ילדים בני שנים עשר                                   , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
 669  -בס 

 שלווה , בתל אבי
 חוברת תפקידה של הגימנסיה:    תאור

 ראה גם אוסף יצחק וילנסקי                  :  הערות
----------------------------------------------------------------------------- 

  624 -בס 

 שלמה המלך לבנות  , תל אביב
                                עלונים                               :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  422 -בס 

 תושיה , תל אביב
 גליונות וכרטיסי , מחברות, חוזרים, פרוטוקולים מישיבות המועצה הפדגוגית:    תאור

 .           נושאים מעובדים להוראה, טקסים, כרטיסיות עבודה עצמית, הערכה לתלמידים
                       3: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0666: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  03 -בס 

 תחכמוני , תל אביב
 תמונות                                                             , עלונים:    תאור

                      00: מספר תיקים        0693:   עד שנת 0606: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0283 -בס 

 תיכון דתי צייטלין  , תל אביב
 חוברת זיכרון לנאוה קמיל                                             :    תאור

                                                           0681: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  36 -בס 

 ש רבין"תיכון חדש ע, תל אביב
 , מסמכים מבית הספר, לזכר טוני הלה, ישיבות ועד ההורים, פרוטוקולים של המועצה הפדגוגית:    תאור

 שנות השמונים       , קלטות עם ראיונות וותיקי המורים, יובל –עלונים 
                       6: מספר תיקים        0698:   עד שנת 0644: משנת
 א                                    -399ראה גם אוסף טוני הלה :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  633  -בס 

 תיכון עירוני דתי                                           , תל אביב
 עלונים                                                                :  תאור

                       3: מספר תיקים        0664:   עד שנת 0660: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  634 -בס 

                                         '    תיכון עירוני ז, תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור



                       3: מספר תיקים        0682:   עד שנת 0661: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  906 -בס 

 '                                            תיכון עירוני ח, תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       3: מספר תיקים        0616:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0214 -בס 

 תיכון עירוני א ערב                                         , תל אביב
 עלונים  אשמרת ראשונה                                                :    תאור

                       0: קיםמספר תי        0661:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 626  -בס 

 תיכון ערב לנוער עובד                                       , תל אביב
 ים שונים   טפסים ריק, טפסי רשום, העתקי תעודות בגרות, תוצאות בחינות בגרות:    תאור

                       4: מספר תיקים        0691:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  909 -בס 

 תל חי  , תל אביב
        עלונים                                                       :    תאור

                       0: מספר תיקים        0690:   עד שנת 0666: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  0282  -בס 

 מרכז קהילתי  , תל כביר, תל אביב
 עלונים:   תאור

----------------------------------------------------------------------------- 
  94  -בס 

 תל נורדוי , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       6: מספר תיקים        0696:   עד שנת 0632: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 864  -בס 

 תלמוד תורה לתימנים  , תל אביב
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0646: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  32  -בס 

 ד המאוחד  "בית המדרש הממ, תלפיות, תל אביב
 , עלונים, תמונות, עבודות תלמידות, חוזרים והתכתבות של הנהלת בית הספר:    תאור

 תכניות לימודים                                      
                       6: מספר תיקים        0684:   עד שנת 0606: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  06  -בס 

 בית ספר לבנות נוה צדק , יחיאלי, יפו-תל אביב
 עלונים                  , תמונות, תעודות, התכתבויות, תקנות, פרוטוקולים:    תאור

                                            0612:   עד שנת 0624 :משנת
 א                                             -04ראה גם אוסף יחיאלי :   הערות

----------------------------------------------------------------------------- 
  0246 -בס 

 קידמה , יפו-תל אביב
 , תעודות הוקרה, עלונים, אספות הורים ומורים, תמונת מחזור, תמונות, שירון, דפי עבודה, פרוטוקולים    :תאור

 קו         'מירי קצ: מנהלת
                       6: מספר תיקים        0662:   עד שנת 0690: משנת

----------------------------------------------------------------------------- 
  428  -בס 

 גבעון  , תל חנן
 מחברות הסטוריה וגיאוגרפיה                                    , טפסים:    תאור

                       0: מספר תיקים        0694:   עד שנת 0693: משנת



----------------------------------------------------------------------------- 
 933  -בס 

 תל יוסף                                                             
 עלונים                     , עולים לכתה א: תמונה, חוברת על הקיבוץ:    תאור

                       0: מספר תיקים        0699:   עד שנת 0634: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 426  -בס 

 תל מונד                                                             
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: םמספר תיקי                       0693: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 906  -בס 

 אלימלך כהן  , תל מונד
 מכתבים                                                              :    תאור

                                            0660:   עד שנת 0649: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

 0062  -בס 

 ניר דוד                                      , בית ספר יסודי, תל עמל
 , י הארץלימוד, היסטוריה, חוברות בנושאי החגים, קטעי עיתונות, דפי לימוד:    תאור

 לימודי הטבע                                  
                      02: מספר תיקים                              82 -שנות ה

----------------------------------------------------------------------------- 
 821  -בס 

                                '            בית ספר ממלכתי ב, תל שבע
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים                       0683: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  49  -בס 

 הרב קוק  , תלמים
 עלונים                                                              :    תאור

                       0: מספר תיקים        0619:   עד שנת 0692: משנת
----------------------------------------------------------------------------- 

  460  -בס 

 תמרה
 עלונים                                                                :    תאור

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