א|ב|ג|ד|ה|ו|ז|ח|ט|י|כ|ל|מ|נ|ס|ע|פ|צ|ק|ר|ש|ת
-222א

אבטליון פנחס
תאור :לזכרו
מספר תיקים2 :
משנת2491 :
-----------------------------------------------------------------------------525א

אביבי ברוך
תאור :מחברות טיוטה של גדולי עולם ,אנציקלופדיה תרבות ,הערות הממונה על אישור ספרי לימוד לספר
שמות ויקרא לילד
מספר תיקים2 :
משנת2441 :
-----------------------------------------------------------------------------221א

אביגל משה אהרון .
תאור :עבודתו בבית חינוך ובזרם העובדים
מספר תיקים92 :
משנת 2492 :עד שנת2411 :
הערות :רשימת מכתבים מפורטת
-----------------------------------------------------------------------------112א

אביזהר י.
תאור :צילום מכתב בנושא הוראת הטבע
מספר תיקים2 :
משנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------111א

אביטל צבי
זכרונות מלימודיו בגמנסיה הרצליה ,תל אביב ועבודתו בבית הספר בטבריה .צילום התכתבויות.

תאור:
תמונתו
מספר תיקים2 :
משנת 2422 :עד שנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------12א

אבישר אריה
תאור :דגל מחנה הנוער העברי שרידי הגטאות .בית הספר בפלורנץ ,תמונות ,מכתבי הילדים ,טפסים ,הבה
נגילה זר שירים לפסי ,דמי חנכה לילדי פירנצה ,קרן קימת
מספר תיקים2 :
משנת2495 :
-----------------------------------------------------------------------------295א

אבישר יחזקאל
תאור :מכתבים לרגל פרישתו מהוראה .תמונות :המחזור הקיצי הראשון של ביהמ"ד ,בית ספר לבנות למל,
בית ספר לבנות ג ,בית ספר תחכמוני בירושלים .בי"ס השלוח ,חיפה
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2459 :
-----------------------------------------------------------------------------77את

אבלסון עדה
תאור :תצלומים :גמנסיה עברית תרבות ע"ש ד"ר אפשטיין ,וילנה גן ילדים ,עונג שבת ,הפועל
מספר תיקים2 :
משנת 2427 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------119א

אברמוביץ אברהם
תאור :התכתבות של אגודת צרכנים שתופית של המורים העבריים בהנהלת י .עדי
מספר תיקים2 :
משנת2457 :
----------------------------------------------------------------------------145א

אגמון חוה
תאור:

צילום מסמך של יעקב קארו
מספר תיקים2 :

-----------------------------------------------------------------------------25את

אדיר מנחם (רודניצקי)
תאור :תעודות על פעילותו בתרבות וילנה ,חברות בועד המרכזי ותמונות מסמכים מעבודתו בארץ בזכרון
יעקב ,בית ספר לבנות בנוה צדק ,תצלומים ,תל נורדוי תל אביב ,הסתדרות המורים ,הקרן הקימת
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------242את

אדר חנה ד"ר
תאור :בית הספר היהודי ,אוסטרבה  -תעוד שנאסף לזכר המורים והתלמידים; קורות חיים של מורים,
צילומים ,רשימות תלמידים ,קטעי עיתונים ,תעודות מתלמידים; בית הנופש ,מאהריש ,אוסטרבה
מספר תיקים2 :
משנת 2119 :עד שנת2449 :
הערות :חלק מהחומר צולם במאוחר
-----------------------------------------------------------------------------295א

אהלי יוסף
תאור :תמונות מבית ספר תרבות ברדזיבילוב ,מעבודתו בארץ במרחביה ובבית שערים
מספר תיקים2 :
משנת 2412 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------217את

אהרנשטם ל.
תאור :יזכור לזכר ש .פיליפובסקי ,הוצאת שאיפותנו ,וילנה העורכים :אהרנשטם ,גרשטר ,הרכבי
מספר תיקים2 :
משנת2424 :
-----------------------------------------------------------------------------211את

אוטיקר ישראל
תאור :הזמנה לחגיגות עשר שנים של בית ספר תרבות ,קרמניץ
מספר תיקים2 :
משנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------115א

אומנסקי דוד
תאור :מסמכים אישיים,תעודות של הק.ק.ל,עיטורי כבוד של עלית הנוער,מכתבים מרוסיה,צילומים פרטיים
וצילומים מעליית הנוער .ילדי רמת הדסה מספרים
מספר תיקים2 :
משנת 2492 :עד שנת2471 :
-----------------------------------------------------------------------------957א

אופיר בנימין
תאור :מורה בתיכון בצ'כיה ,תלפיות תל אביב ,תמונות
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------191א

אופק אוריאל
תאור :שכיות החמדה לילדי ישראל ,טיוטא .והייתם לאנשים עברים ,תדפיס
מספר תיקים2 :
משנת 2411 :עד שנת2477 :
-----------------------------------------------------------------------------41א

אורבך משה הרב
תאור :תעודות מעבודתו בת"ת חיפה ,בבית הספר נצח ישראל ברחובות ,בית הספר לבנות בעקרון
מספר תיקים2 :
משנת 2422 :עד שנת2427 :
-----------------------------------------------------------------------------21א

אורבך פסח
תאור :התכתבות ,גם של גב' אורבך ,שאלונים אישיים ,לתולדות בית הספר לבנים ע"ש אחד העם בתל-אביב,
קטע מפרוטוקול-הוראת התנ"כ ,שאלון לדיון
מספר תיקים2 :
משנת 2411 :עד שנת2457 :
-----------------------------------------------------------------------------217את

אורדובסקי מימונד שרה

תאור :תצלומים ,המורים העבריים בניידובלן
-----------------------------------------------------------------------------29א

אורי אברהם אבא (קוטנר)
תאור :אישור חתום על ידי דוד ילין כי סיים למודיו בבית המדרש העברי בירושלים ,ברכות לעבודתו בתחכמוני
התכתבות עם הארכיון
מספר תיקים2 :
משנת 2425 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------991א

אוריאל דוד
תאור :העתקי אישורים על עבודתו כמורה בעמק בית שאן ועל עבודתו בתחום הבטחוני.
מספר תיקים2 :
משנת 2415 :עד שנת2442 :
-----------------------------------------------------------------------------217את

אורלינסקי שרה
תאור :תעודת סיום :גמנסיון עברי לבנות יבנה בלתי ממשלתי ,טלז בלשון ההוראה העברית מכתב המפקח
על בתי ספר מזרחי בתל אביב
מספר תיקים2 :
משנת 2412 :עד שנת2415 :
-----------------------------------------------------------------------------912א

אורלן אביבה
תאור :עבודתה כמורה וגננת בארץ ישראל ובקליבלנד ,אלבומי תמונות ,ספריה "חינוך תוך משחק ועונג"
-----------------------------------------------------------------------------171א

אורמיאן חיים ד"ר
תאור :מאמר ,התכתבות ,הפרובלמות הקשורות בהוראת ההסטוריא היהודית ,חוליות ,לודג' תרפ"ט
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------299את

אורמיאן חיים ד"ר
תאור :שאלון לבגרות הגמנסיה לנערות ,לודז ,החינוך בישראל ,יידישע שול ארגאניזאציע ,באריכט; על חינוך
מקצועי,ישראל; מפקד מערכת החינוך בישראל; החנוך העברי בא"י  ;2497פרסומים
מספר תיקים29 :
משנת 2422 :עד שנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------299א

אורן אבא (ליוינגסטון)
תאור :צופיות -הזמנות לפעולות ,בקשה לקבלה לחברות .חרמונה  -מועדון בית ספר אחד העם תל אביב.
הוראת אנגלית -התכתבות ,הועדה לאנגלית :מאמרים,בחינה,ספר לימוד .שאלון מורים חיילים .מן התוהו
מספר תיקים2 :
משנת 2422 :עד שנת2415 :
-----------------------------------------------------------------------------11א

אורן ברוך
תאור :מסמכים אישיים ,מאמרים ,חוברות וספרים של ברוך אורן ,מפנקסו של מורה שליח
קטעי עיתונות -רשימות שכתב ברוך אורן בהיותו במחנות העקורים
מספר תיקים2 :
משנת 2412 :עד שנת2415 :
-----------------------------------------------------------------------------59א

אורן מנחם (סוסנוביק)
תאור :תעודות מלימודיו ועבודתו בתרבות וילנה ,רובנה ,תכניות לימוד ,התכתבויות ותמונות ,חוג דאונים
בביה"ס הראלי ,חיפה .הגהות לספר לימוד מפולין ,תמונות מעבודתו ,מכתבים לזכרו.
מספר תיקים2 :
משנת 2425 :עד שנת2497 :
-----------------------------------------------------------------------------21את

אורן משה ד"ר (האקה)
תאור :הזמנה למשרת מפקח בסופיה ,בולגריה ,הסמנריון בוילנה ,ספרי לימוד:פיסיקה/קוסטרינסקי; תכנית
לימודים של הגמנסיה העברית ע"ש אפשטיין ,וילנה ,הד -בטאון התלמידים ,תצלומים מעפילים ,תיכון למסחר
תל אביב ,בית התלמיד
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2491 :

-----------------------------------------------------------------------------19את

אושפיז מאיר
תאור :מחברות מלימודיו ,חיבורים שירון ,עברית ויידיש ,תצלום :מועצת התלמידים ,הגמנסיון העברי,
מרימפול ,ניצוצות ,עתון מועצת התלמידים  ,מרימפול
מספר תיקים2 :
משנת 2424 :עד שנת2422 :
-----------------------------------------------------------------------------214א

אחימן מ.י.
תאור :תכנית לימודים ,בית ספר תחכמוני ,תל אביב ,תכנית לימודים של המזרחי ,ספרי לימוד בדקדוק
וחקלאות ,שעורי קיץ ,פקודת החינוך ותקנות החינוך של ממשלת פלשתינה א"י
מספר תיקים2 :
משנת 2425 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------271א

אטיאש משה
תאור :פעילותו החינוכית והציבורית ,דוחות של הועד הלאומי ,תוכנית לימודים במלאכת יד ,הישוב למען
הילד ,תחנת הטיפול בילדים מופרעים ,ילדים לקויים מבחינה אורגנית ,עזיבה מוקדמת
מספר תיקים25 :
משנת 2499 :עד שנת2494 :
-----------------------------------------------------------------------------212א

איגרת זאב
תאור :מאמרים :לתקנת החינוך העברי ,לבעיית האנגלית בבית הספר העממי .מאמרים ביידיש ,מכתבים
מאביעזר ילין .חוברת לזכר רבקה אגרת .תמונות :בית ספר תרבות ,סקוריאן ,בסרביה .עלון מחולון
מספר תיקים2 :
משנת 2412 :עד שנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------12א

אידלסון דוד
תאור :ביה"ס בהרטוב .ביה"ס העמלני .המחלקה לעבודה סוציאלית בעיריית תל אביב.
מספר תיקים99 :
משנת 2491 :עד שנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------11את

איזנר מלכה
תאור :תצלומים :סמנריון עברי וילנה ,בית ספר יסודי ,הוש'צה ,מזריץ וולין ,תרבות רובנה  ,בקור ביאליק
בביה"ס תולדות חייו של אביה חיים ויסמן מהושצ'ה
מספר תיקים2 :
משנת 2427 :עד שנת2415 :
-----------------------------------------------------------------------------959א

אייגס אסתר (אפל)
תאור :אלבומים של בית הספר התקוה בתל אביב מימי עבודתה כמנהלת בית הספר
מספר תיקים9 :
משנת 2419 :עד שנת2472 :
-----------------------------------------------------------------------------229א

איילון שמעון
מכתב לזכרו

תאור:
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------71את

איינשטיין דבורה
תאור :תצלומים :חגיגת ל"ג בעומר ,מרימונט ליד ורשה; גן ילדים  ,לודז
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------279א

אילון רוזנהק מנחם
תאור :טיוטת ספר הניהול בבית הספר היסודי
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------114א

אילן יוסף
תאור :החוג למתמטיקה של יוסף אילן מנהל בית ספר יבניאלי ,רחובות
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------245א

איינשטין אלברט פרופ'
תאור :הזמנה להרצאתו בבית ספר למל ,ירושלים .תמונתו עם הקדשה ,צילום מכתב בגרמנית לפרופ'
שנאורסון
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------299את

איצקוביץ יעקב
תאור :תצלום הקורסים הפדגוגיים ,תרבות ,וילנה
מספר תיקים2 :
משנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------222א

איצקוביץ יעקב
תאור :מחברת חיבור עברית מלימודיו בבית הספר העברי ברוזינו עם תיקונים והערה של יחיאל מיכל פינס
מספר תיקים2 :
משנת2422 :
-----------------------------------------------------------------------------919א

אלדאודי שלום
תאור :תעודות מורה מבתי הספר בצפת ומהראלי בחיפה ,תולדות חייו ,תצלומים
מספר תיקים2 :
משנת 2141 :עד שנת2425 :
-----------------------------------------------------------------------------1א

אלדמע אברהם
תאור :הוראה בתל אביב ופעילות בהסתדרות המורים
מספר תיקים22 :
משנת 2494 :עד שנת2455 :
-----------------------------------------------------------------------------911א

אלוני דוד
תאור :פעיל הסתדרות המורים .תכנית להקמת מוסד החינוכי הקואופרטיבי ביפו ,התכתבות עם החברים
בהסתדרות ,מוסדות ופעילים קטעי עיתונות
מספר תיקים2 :
משנת 2411 :עד שנת2472 :
-----------------------------------------------------------------------------197א

אלוף יהושע
תאור :רשימת החומר בנושא מכבי וחינוך גופני שהופקד בארכיון תמונות בית המדרש למורים ע"ש ילין
בירושלים  ,מורים להתעמלות ,בית ספר לבנות ,גמנסיה הרצליה ,סמינר מזרחי ,י-ם ,טיול למצרים
מספר תיקים2 :
משנת 2422 :עד שנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------919א

אלופי זהר
תאור :מחברות ודפי עבודה מבתי ספר בנתניה :בית חינוך לילדי עובדים לימים בארי ,בית חינוך תיכון ,אורט,
ממ"ד ישורון ,חטיבת ביניים ריגלר; בית ספר חקלאי הכפר הירוק כולל מחברות בני המשפחה :חיים ,רחל,
אורלי ויפעת אלופי
משנת 2491 :עד שנת2992 :
-----------------------------------------------------------------------------121א

אליאב צבי
תאור :עבודות שהוגשו לשופטי פרס צבי אליאב
מספר תיקים2 :
משנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------21א

אליעזרי ציון
תאור :העתקי מכתבים
משנת 2495 :עד שנת2499 :

-----------------------------------------------------------------------------212א

אלכסנדר צבי
תאור :פרוטוקול אספת גן הילדים העברי ביפ ו נמצא על ידו ונמסר לאהובה ילין פיקרד
מספר תיקים2 :
משנת 2491 :עד שנת2499 :
-----------------------------------------------------------------------------149א

אלמוגי ישראל
תאור :זכרונות ,מסמכים מעבודתו בטוניס ,חוזרים ופרוטוקולים ,הצעת להוראה ,טיוטות של הרצאות,
פרשנות לספר בראשית ,מכתבים ,תמונות
מספר תיקים4 :
משנת 2411 :עד שנת2415 :
-----------------------------------------------------------------------------95א

אלעזר אליהו
תאור :תצלומי תלמידים ממחנה העקורים ברלטטה באיטליה
מספר תיקים2 :
משנת 2497 :עד שנת2491 :
-----------------------------------------------------------------------------125א

אלפר מלכה
תאור :תמונות :בית ספר תרבות ,קובל ,בית חינוך א' תל אביב ,בית חינוך ב' יוסף הגלילי ,תל אביב
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------21א

אלפרוביץ אהרוני יעקב
תאור :מאמריו :בית הספר העברי בסאראטוב ,התלמוד המנוקד ,לזכר א.י.גולני ,התכתבות.
מספר תיקים2 :
משנת 2491 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------95את

אמיתי שמואל
תאור :ספר פרטיכל מועצת המחנכים העברים בקנדה המערבית
מספר תיקים2 :
משנת 2414 :עד שנת2499 :
-----------------------------------------------------------------------------54את

אמרנט שמואל ד"ר
תאור :הצעת פרוגרמה לבתי ספר עבריים בפולין א; מרכז החלוץ :שירון ,דו"ח מכנוס המנהלים של בתי
הספר העבריים ,לודג' תש"ז; רשימות מבקורים בבתי ספר בפולין; עתונים עבריים ופולניים
מספר תיקים2 :
משנת2491 :
-----------------------------------------------------------------------------155א

אנגל שלמה
תאור :החינוך במושבה כפר סבא ,פעילותו בועד הורים ,סקירות ,דוחות ,פרוטוקולים ,ספר זכרונות
מספר תיקים2 :
משנת 2411 :עד שנת2499 :
-----------------------------------------------------------------------------291א

אסיאו חמדה
תאור :קורות חייה
מספר תיקים2 :
עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------27א

אסתרין אליעזר
תאור :זכרונות מהגמנסיה היהודית ,מלבה ,פולין ,עקורים ,עיתונות מהמחנות לזכר ד"ר שמואל ויינברג ,לזכר
אלימלך וברונקה כהן ,בית הנערה ע" הנרייטה סאלד ,עין ורד
מספר תיקים2 :
משנת 2497 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------222א

אפשטיין יצחק
תאור :מכתב לאשר ארליך,לתלמידות הסמינר למורות,למשפחת מלמד ,מד"ר יוסף קלויזנר לאביעזר ילין,
מאמרים והרצאות ,כתב התקשרות עם אוצר המורה ,רשימה בבליוגרפית של כתביו ,תמונתו

מספר תיקים2 :
משנת 2494 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------51את

אפשטיין צבי
תאור :תצלומים :עבודתו בבתי ספר עבריים :הגמנסיון העברי,קובנה ,הגמנסיון העברי ווילקומיר
מספר תיקים2 :
משנת 2425 :עד שנת2415 :
-----------------------------------------------------------------------------925א

אפשטיין שמעון ד"ר
תאור :תעודות אישיות,עבודתו בסמינר לוינסקי (סמינר צהל) פרסומים משלו ,עבודות הגשה של תלמידים
בסמינר,פרסומים שונים
משנת 2495 :עד שנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------211את

ארבן פטר
תאור :אוסטרבה ,כרוניקה של בית הספר היהודי ,המכביה האחרונה ,בוהומין אודרברג זוכרים לה לעיר
מספר תיקים2 :
משנת 2117 :עד שנת2414 :
-----------------------------------------------------------------------------922א

ארגוב אליעזר
תאור :עלונים וחוזר מבי"ס תחכמוני בירושלים,דברים שכתב חומר בנושא מועצת המורים למען הק.ק.ל
מספר תיקים2 :
משנת 2492 :עד שנת2472 :
-----------------------------------------------------------------------------292את

ארד ברזק (ברזק)
תאור :לזכר ר' שלמה יצחק ברזק ,שלום זאק ,אסנת קרנו ,חיים גולדשטיין ,ד"ר ישראל לונדון ,חנה לונין
זילבר ,אנשי חינוך ,וסניק ותמונותיהם
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------251א

אריגור יצחק אריה
תאור :קונטרס מידע אודותיו
מספר תיקים2 :
משנת2479 :
-----------------------------------------------------------------------------19א

ארליך אורי
תאור :לזכרו ,חוברת
מספר תיקים2 :
משנת2494 :
-----------------------------------------------------------------------------29א

ארליך אשר
תאור :מכתבים ,ספר זכרון ,קטעי עיתונות ,מאמרים בנושאי חינוך ,תמונה-ועידת קטוביץ ,עבודתו בכפר
תבור ,בירות ,בולגריה ,הסתדרות המורים
משנת 2171 :עד שנת2414 :
-----------------------------------------------------------------------------215א

ארנון מנחם ומרים
תאור :מעבודתה של מרים בבית ספר לבנות יחיאלי ,יפו .תמונות מבית הספר בגורודק ,מאמרים,התכתבות,
מכתב ממשה שרת .ספרי לימוד הרצאות ,עיתונים ,תמונות מבית הספר העברי בניגריה
מספר תיקים1 :
משנת 2411 :עד שנת2479 :
-----------------------------------------------------------------------------141א

ארציאלי נחמה
תאור :עבודתה כמנהלת בבית הספר עתיד ברמת גן.
מספר תיקים22 :
משנת 2452 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------249א

אשבל דב פרופ'

תאור :רשימת פרסומיו
מספר תיקים2 :
משנת2414 :
-----------------------------------------------------------------------------212א

אשד י.
תאור :ועדת גורי לבדיקת השכר ותנאי העבודה של המורים :חומר שהוגש לועדה ,תביעות מרכז המורים,
נתונים על השכר במשק ,הדו"ח שהוגש לממשלה
מספר תיקים2 :
משנת 2454 :עד שנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------222א

אשריאלי אליהו
תאור :תמונות מעבודתו בסופיה ,בולגריה ,באולפן לעברית,בבית דגון
מספר תיקים2 :
משנת 2499 :עד שנת2411 :
----------------------------------------------------------------------------.

א|ב|ג|ד|ה|ו|ז|ח|ט|י|כ|ל|מ|נ|ס|ע|פ|צ|ק|ר|ש|ת
-254את

באריליקו חיים
חינוך יהודי בארגנטינה ,הרצאה
-----------------------------------------------------------------------------59את
בבלי אשר ד"ר (ברנשטיין)
תאור :תצלומים :סיוריו בערי פולין כציר הלשכה המרכזית של הק.ק.ל בירושלים חגיגת ביכורים ,רובנה
מספר תיקים2 :
משנת 2419 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------592א

בודנר גילה
תאור :נושאים מעובדים ומשחקים לעבודה בבית הספר היסודי בצופית ,בכפר סבא בשנות השמונים
-----------------------------------------------------------------------------92את

בולל רבקה
תאור :תצלומים :בית הספר היסודי העברי בטאורגה
מספר תיקים2 :
משנת2499 :
-----------------------------------------------------------------------------91את

בונה נחום (מוליר)
תאור :תעודות מלימודיו גמנסיה ריאלית תרבות ,פינסק
מספר תיקים2 :
משנת 2425 :עד שנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------224א

בוניוונטורה אנינו פרופ'
תאור :לזכרו
מספר תיקים2 :
משנת2491 :
-----------------------------------------------------------------------------221א

בורלא יהודה
תאור :טיוטת מאמר שלא ראה אור :עקרונות וחשבונות לשביתת המורים ,תרצ"ח
מספר תיקים2 :
משנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------521א

בורק שרה
תאור :אוסף ספרי לימוד ,משחקים ואמצעי המחשה להוראת חשבון בבתי ספר מיוחדים ורגילים
-----------------------------------------------------------------------------292א

בורשטיין אביגדור
תאור :חמרים להוראת ספרות ,נושאים מעובדים ,קטעי עיתונות ,תיק המחנך ,ילקוט המנהל ,קטעי הצגות,
עלונים לתלמידים
מספר תיקים221 :
משנת 2499 :עד שנת2414 :
-----------------------------------------------------------------------------291את

בורשטין משה
תאור :תעודות :בית ספר תרבות וילנה
מספר תיקים2 :
משנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------299א

בייליס אליהו
תאור :התפקידים המוטלים על מנהל בית ספר יסודי
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------252את

ביילסון ברל

תאור :בית ספר הרצליה ,קייפטאון ,דרום אפריקה עתון הרצליה ,אין זאת אגדה-תולדות המוסד ירושלים,
תוכנית בהוצאת ועד החינוך היהודי בגליל הקייפ
מספר תיקים2 :
משנת 2471 :עד שנת2477 :
-----------------------------------------------------------------------------279א

בירם א .ד"ר
תאור :זכרונות על יסוד בית הספר הריאלי ,התכתבות עם הארכיון
מספר תיקים2 :
משנת 2454 :עד שנת2414 :
-----------------------------------------------------------------------------252א

בלום אורי
מסמכים אישיים ,התכתבויות משפחתיות ,מאמרים ,חברות בועדות ,זרם העובדים ,פיקוח במשרד

תאור:
החינוך
מספר תיקים22 :
משנת 2421 :עד שנת2414 :
-----------------------------------------------------------------------------29א

בלום דינה מאייר
תאור :עבודתה בגן ילדים ז בעיר העתיקה,ירושלים ,מכתב לועד החינוך בעניין מעון קיץ לילדים ,מאמר על
הגן בגרמנית ,זכרונות קוים לדמות רבקה בת לוי טאוב ,כתבה חסייה פיינסוד סוקניק
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------112א

בלומנפלד רפאל
תאור :עבודתו בכפר הנוער ניצנים ,עליית הנוער ,פעילותו הציבורית באשקלון ,החוג ליידיש ,ועד ניצולי
העיירה קלצה
-----------------------------------------------------------------------------217א

במברגר י.ד .ד"ר
תאור :ארגון החנוך התיכוני הדתי לבנים בתל אביב ,הקמת ארגון מורי המזרחי ,התכתבויות ,סיכומי פגישות.
תעודות אישיות
מספר תיקים2 :
משנת 2492 :עד שנת2491 :
-----------------------------------------------------------------------------212את

בן אברהם יצחק (אייבראמסאן)
תאור :ספר שירים ביידיש שנכתב על ידו כשהיה מורה בבתי ספר יידישאיים באמריקה
מספר תיקים2 :
משנת2451 :
-----------------------------------------------------------------------------299א

בן אריה מנחם
תאור :זכרונות :בית הספר בראש פינה ,בצפת ,בטבריה
מספר תיקים2 :
משנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------227א

בן דוד יובל
תאור :לזכרו ,חוברת וחוברת במעלה
מספר תיקים2 :
משנת2494 :
-----------------------------------------------------------------------------11א

בן דוד יובל
תאור :תיאטרון ואמנות תרפ"ח ,ילקוט בצלאל ,תמונות מבצלאל?
מספר תיקים2 :
משנת2427 :
----------------------------------------------------------------------------247את

בן חורין צביה
תאור :לתולדות החינוך העברי בלונדון ,צילומי מסמכים למאמר "מוסד עברי לאומי במערב לונדון (2419-
 ")2429בכתב עת דור לדור י ,תשנ"ו
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------

-214א

בן יהודה ברוך
תאור :זכרונות ממרימפול ,הרצאות ונאומים ,פעילות בועד ת הביקורת של הסתדרות המורים תמונות
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2494 :
-----------------------------------------------------------------------------591א

בן יעקב יוסף
תאור:
מלימודיו

עבודתו כמורה וכמחנך בבית הספר בקיבוץ דפנה ובמוסד החינוכי הר וגיא בגליל העליון מחברות

מספר תיקים22 :
----------------------------------------------------------------------------192א

בן מנחם יצחק
תאור :רשימת מוסדות מחלקת החינוך ,תש"ח ,הכנות לתערוכת הילד היוצר ,התכתבויות ,רשימות ציורים,
דברי הסבר
מספר תיקים2 :
משנת 2499 :עד שנת2494 :
-----------------------------------------------------------------------------11את

בן נחום
תאור :תצלום :סמנריון למורים תרבות וילנה מכתבים מד"ר טשרנא
מספר תיקים2 :
משנת 2425 :עד שנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------255את

בן עזרא אסתר
תאור :תעודה :בית ספר משה הורנשטין ,המסטד ,ניו-יורק
מספר תיקים2 :
משנת2471 :
----------------------------------------------------------------------------229את

בן עזרא עקיבא
תאור :חינוך יהודי באמריקה:ישיבת אהל משה ,ברוקלין;ישיבה דסנטרל קווינס; ת"ת בוסטון; מדיסון סנטר;
ישיבת ר' יצחק אלחנן ,ברוקלין; ת"ת ,קנדה; סמינרים; ישיבה דניו יורק; שיקגו; אגודת המורים
-----------------------------------------------------------------------------9את

בן צבי צביה (פינקלשטיין)
תאור :תרבות אוסטוב מזוב ; רצזיבלוב ; תעודות ,אישור על עבודתו של אריה פינקלשטיין בתרבות בפולין,
שבילים ,עתון לבני הנעורים ,תרבות פולניה
מספר תיקים2 :
משנת2422 :
-----------------------------------------------------------------------------971א

בן שלמה שמחה (ולך)
תאור :זכרונות .עבד כמחנך בגבעת עדה ,אבן יהודה ,הרטוב ,תפת ,חיפה ,היה פעיל
בארכיון הסתדרות המורים; בתיק גם :פנקס חבר של הסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------221א

בנאי יעקב (בודניק)
תאור :עבודתו החינוכית בזרם העובדים
מספר תיקים15 :
משנת 2421 :עד שנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------219א

בנבנישתי שרה
תאור :הרצאתה מקימי בית הספר הלאומי ומוסדות כי"ח
מספר תיקים2 :
משנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------219א

בנבנשתי דוד
תאור :מחברת פרוטוקולים של אספת מורי שעורי הערב לבנות ,מוריה
מספר תיקים2 :
משנת 2427 :עד שנת2421 :

-----------------------------------------------------------------------------997א

בנדיטר שושנה
תאור:
-292א

תוכניות השתלמויות ,חוג לחינוך ריתמי מוסיקלי

בנטויץ יוסף
תאור :תנועות נוער -האם יש להן מקום בחינוך העברי? מבנה בית הספר התיכון .מבנה החינוך הציבורי
(הצעה) .תעודת גמר
מספר תיקים2 :
משנת 2491 :עד שנת2452 :
-----------------------------------------------------------------------------7את

בניהו חנוך
תאור :פעדאגאגישער בלעטל ,קולטור ליגע אין ליטע
מספר תיקים2 :
משנת2422 :
-----------------------------------------------------------------------------991א

בנימין אברהם
תאור :תעודה להחבר אברהם בנימין לחברות באגודת בני משה
מספר תיקים2 :
משנת2141 :
-----------------------------------------------------------------------------41את

בנימיני אביגיל (גרינשפאן)
תאור :תולדות הספרות העברית תקופת ימי הביניים נרשמו על פי שעוריו של ח.נ .ביאליק בבית המדרש
למורים תרבות ,אודיסא
מספר תיקים2 :
משנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------992א

בנימיני שרה (הנקין)
תאור :גן ילדים בבית הכרם ,צילום.
מספר תיקים2 :
משנת2419 :
----------------------------------------------------------------------------914א

בנימיני נאוה
תאור :מחברות ומבחנים מלימודיה בבית הספר אוסישקין ,רמת השרון ותיכון חדש ,תל אביב
מספר תיקים2 :
משנת 2451 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------597א

בנימיני עפרה
תאור :תעודות ומחברות מלימודיה באוסישקין ,רמת השרון ותיכון חדש תל אביב
מספר תיקים2 :
משנת 2457 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------992א

בס עדני
תאור :עבודתו בחינוך המיוחד כמורה וכמנהל
מספר תיקים7 :
-----------------------------------------------------------------------------945א

בס פנינה
תאור :תמונות מעבודתה בגן הראשונים ,פתח תקוה
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------27א

בס שמואל
תאור :מאמרים והרצאות בנושא הוראת הקריאה ,תרבות הקריאה ,הוראת השירה וחינוך לשירה
מספר תיקים5 :
משנת 2424 :עד שנת2491 :
-----------------------------------------------------------------------------22א

בצראוי בצלאל

צופים ,מכבי צעיר ,מחזות ,עבודות תלמידים ,הבונים ,פרסומים של הקרן הקימת ,תמונות ,חוקת

תאור:
הצופים
משנת 2421 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------19את

בר אבי ישראל (ורטנשטיין)
תאור :לתולדות יהודי רומניה ,פרסומי מנורה חוג ספרותי בירושלים .דפים להסטוריה יהודית
מספר תיקים2 :
משנת 2412 :עד שנת2415 :
-----------------------------------------------------------------------------27את

בר שירה ש .באיקלסקי
תאור :כתבה על בית הספר העברי המרכזי תרבות ,אולם ,גרמניה המערבית ,תמונות מפתיחת בית הספר
בירחון יידישע בילדער
מספר תיקים2 :
משנת2497 :
-----------------------------------------------------------------------------257את

ברגמן מיכאל
תאור :מכתבי המלצה מהג' וינט עם סיום עבודתו כספרן במחנות הפליטים בקפריסין
משנת2494 :
-----------------------------------------------------------------------------11א

ברודאי אריה
תאור :תמונות מתרבות ורשה ,הפוליטכניקום בלבוב ובית ספר עממי א חיפה .מאמרו באפיקים ד' ,2412
התכתבויות ,דברים לזכרו
משנת 2412 :עד שנת2494 :
-----------------------------------------------------------------------------11א

ברוור אברהם ד"ר
תאור :על הפחתת מספר שעות הלימוד בבתי הספר התיכוניים מטעם ועד החינוך ,מכון לידיעת א"י ,בית
הנכאת הלאומי,כי"ח ,ההנהלה הציונית ,חופשת קיץ ,ספרי לימוד ,בימ"ד למורים ,תוכנית לימודים
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2424 :
-----------------------------------------------------------------------------17א

ברוור מאיר איתן
תאור :דברים לזכרו ,תמונה
מספר תיקים2 :
משנת2451 :
-----------------------------------------------------------------------------921א

ברוורמן אסתר
תאור :עבודתה החינוכית ,מסמכים אישיים ,מחברות של תלמידות ,מחברות של בתה רות .שתי תמונות
מבית ספר בלפור ,תל אביב
מספר תיקים2 :
משנת 2411 :עד שנת2471 :
-----------------------------------------------------------------------------297א

ברוידא חיה
תאור :מסמכים אישיים ,מכתבים ,תמונות מגני ילדים בירושלים ובתל אביב ספר לזכרה
מספר תיקים22 :
משנת 2422 :עד שנת2452 :
----------------------------------------------------------------------------12את

ברוידס אברהם
תאור :מכתב מועד יובל העשרים ,גמנסיה עברית תרבות ע"ש אפשתיין ,וילנה
מספר תיקים2 :
משנת 2411 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------994א

ברוך אברהם ד"ר (רוזנשטיין)
תאור :מסמך על עבודתו כמטאורולוג.אישור ומדליה מן המלך ג'ורג' השישי תצלום עם אלברט איינשטיין ועם
מאיר דיזנגוף .
מספר תיקים2 :
משנת 2494 :עד שנת2449 :

-----------------------------------------------------------------------------214א

ברוך י.ל .ד"ר
תאור :מסמכים אישיים ,התכתבויות ,מאמרים ,פרסומים ,תמונות
מספר תיקים9 :
משנת 2429 :עד שנת2451 :
-----------------------------------------------------------------------------244א

ברונשטיין מנחם ד"ר (מובש"ן)
תאור :עבודתו החינוכית
מספר תיקים24 :
משנת 2419 :עד שנת2494 :
-----------------------------------------------------------------------------12א

ברזילי מנחם
תאור :תולדות חיים
מספר תיקים2 :
משנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------55את

ברזניצקי אריה
תאור :תצלומים :מדרשה עברית תרבות רוזאני מתוך ספר הזכרון :מוסדות חינוך בעיירה רוז'נוי
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------211א

ברכיהו א( .ברוכוב)
תאור :תמונות מעבודתו :בית הספר לבנות בהנהלת ד"ר טורוב ,בית הספר לילדי פליטי תל אביב בכפר סבא
מספר תיקים2 :
משנת 2427 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------929א

ברלין פפיש טובה
תאור :עבודתה כמורה למוסיקה ,מאמרים וספרים שחברה
מספר תיקים24 :
משנת 2421 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------192א

ברמן אהרון ד"ר
תיכון חדש תל אביב

תאור:
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------1את

ברמן אהרון ד"ר
תצלומים מהגימנסיון העברי בקובנה ,מהסמינר העברי תרבות ,קובנה ,נתיבתנו ,קובץ פדגוגי לרגל מלאת חמש
שנים לגמנסיון העברי קובנה
משנת 2425 :עד שנת2415 :
-----------------------------------------------------------------------------272את

ברמן צבי ושלמה
תאור :תעודות אישיות ,תצלומים ,התכתבות
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------221א

ברנר יוסף חיים
תאור :מכתב מהגננת ר .בת לוי מבירות ,כדי שיעזור לה למצוא משרת הוראה במקום אחר
מספר תיקים2 :
משנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------219א

ברסלבי יוסף
תאור :תדפיסים רבים של מאמריו .תמונתו
מספר תיקים2 :
משנת 2415 :עד שנת2472 :
-----------------------------------------------------------------------------942א

ברעם פנינה

(לפובצקי פסיה)

תאור :מחברות עבודה משנות עבודתה הראשונות בכפר סבא ,הרצליה ובת גלים; נושאים לימודיים
מעובדים :החינוך היוצר ,התקשורת המילולית ,המכתב ,ספורי המקרא .קשר עם תלמידים ומורים
מספר תיקים5 :
משנת 2492 :עד שנת2442 :
-----------------------------------------------------------------------------229א

ברקאי אברהם
תאור :פעילותו בסניף הסתדרות המורים בחיפה
ספרים :זכרונות מתולדות הסניף של הסתדרות המורים בחיפה
מספר תיקים7 :
משנת 2419 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------212את

ברקאי אברהם (בערקמאן)
תאור :יומן עבודה של הכתה האמצעית בבית היתומים ע"ש יצחק אלחנן ,קובנה תעודות הוקרה ותמונות
מספר תיקים2 :
משנת 2419 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------522א

ברקאי משה
תאור :יש לך מושג? סיכום הפרויקט בלשון כפי שהתקיים בבית הספר אילנות באשדוד ,כולל דפי משוב
מספר תיקים2 :
משנת2471 :
-----------------------------------------------------------------------------299א

ברקוביץ ברוך
תאור :תעודות מבתי ספר בהם לימד ,התכתבות בנוגע לכפר ילדים ,התכתבות פוליטית ,הבונים החופשיים,
כתבי יד של ספרים ומאמרים ,התכתבות אישית
מספר תיקים5 :
משנת 2114 :עד שנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------59את

ברקוביץ לאה
תאור :תצלומים :עבודתה בגני ילדים:ורשה ,ניז'נוהוריצה ,סטופניצה לפני המלחמה מינסק ,וילנה אחרי
המלחמה .אוירון ,עתון ילד שיצא ע"י יצחק ברקוביץ בורשה(צילום ודבר לילדים) גן לאה ,חולון
מספר תיקים2 :
משנת 2412 :עד שנת2415 :
-----------------------------------------------------------------------------949א

ברקמן טובה
תאור :תמונות מעבודתה בבית הספר קפלן ,בית אליעזר ,חדרה ,אחד העם ,חדרה
מספר תיקים2 :
משנת 2457 :עד שנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------279א

ברש אלכסנדר ד"ר
תאור :טיוטת הוראת הטבע בארץ ובעיותיה
מספר תיקים2 :
משנת2452 :
-----------------------------------------------------------------------------25א

בת נשר ברכה
תאור :עבודתה בגן הילדים בבת גלים ,רעיון הקמת כפרי ילדים .אלבומי תמונות מעבודתה בגן הילדים
מספר תיקים9 :
משנת 2429 :עד שנת2451 :

א|ב|ג|ד|ה|ו|ז|ח|ט|י|כ|ל|מ|נ|ס|ע|פ|צ|ק|ר|ש|ת
-292א

גבעולי שרה (ברזלי)
תאור :זכרונות מעבודתה בגן בתל עדשים ,בצופית .תמונות
בתיק גם מכתבה של הגננת אסתר וימבלמן לחבריה 21 ,בספטמבר 2447
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------221א

גבריאלי נחום
תאור :מאמרים ,הרצאות ,ימי עיון וכינוסים ,הוראת גיאוגרפיה ומולדת ,לשון ,יומנים שנתיים
מספר תיקים52 :
משנת 2427 :עד שנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------275את

גואלמן אלעזר ד"ר
תאור :תצלומים :כנסי חינוך יהודי באמריקה ,חומרי לימוד ,חדשות בית המדרש למורים ע"ש גרץ ,פילדלפיה
 ,2471-2411שיחות חינוכיות תשל"ד-תשמ"א הדאר-גליון פילדלפיה
מספר תיקים9 :
משנת 2451 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------277את

גואלמן משה
תאור :ספרי לימוד מהחינוך היהודי ,ארגנטינה
-----------------------------------------------------------------------------11א

גובר רבקה ,מרדכי ,צבי ואפרים
תאור :יומני הבנים ,אגדת יעקב ורחל ,ספר האחים,ספרי זכרון ,בית הספר נחלה בנהורה ,התכתבויות,
מסמכים מנהליים ,בית חינוך ברחובות ,תמונות
משנת 2419 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------152א

גוברין שלמה (גלובמן)
תאור :מעשים מס 2 .פנקסי חבר בנוער החלוצי ,חומר לימודי ,מכתבים
מספר תיקים2 :
משנת 2491 :עד שנת2459 :
-----------------------------------------------------------------------------974א

גוברין נורית
תאור :מחברות ובחינות מלימודיה בבית הספר נורדוי ובתיכון חדש ,תל אביב; גליונות מלימודים
באוניברסיטת תל אביב
משנת 2492 :עד שנת2452 :
-----------------------------------------------------------------------------227א

גוזני אריה
תאור :מחברות מעבודתו בסמינר לוינסקי ,חיבורי תלמידים מבית ספר פיק"א בפתח תקוה ,עבודות של
תלמידות ,פרסום בעיתון ילדים ,ספר נר מצוה של אז"ר
מספר תיקים2 :
משנת 2422 :עד שנת2491 :
-----------------------------------------------------------------------------191א

גוזני רבקה
תאור :עבודתה כמחנכת .נושאים לימודיים
מספר תיקים12 :
משנת 2414 :עד שנת2479 :
-----------------------------------------------------------------------------19את

גוטליב אברהם
תאור :מכתב-שיר לכבוד אביו מנחם ,טענסטחוב
מספר תיקים2 :
משנת2491 :
-----------------------------------------------------------------------------991א

גוטסמן מאיר

תאור :הועדה לחינוך חברתי בעלית הנוער ,סיכום סקר ,פרק ב
מספר תיקים2 :
משנת2417 :
-511א

גוטרמן תמר
תאור :קורות חיים בכתב ידה ,לימדה וניהלה בבית ספר אוסישקין ברמת השרון ,תמונת פספורט
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2445 :
-----------------------------------------------------------------------------271א

גויטין שלמה דב
תאור :טיוטת מאמר ברוח הקודש ,על היסודות של הוראת התנ"כ ושל מלאכת החינוך בכלל
מספר תיקים2 :
----------------------------------------------------------------------------22את

גולדין פרידה (יבנאי)
תאור :תצלומים גמנסיה עברית ע"ש ד"ר אפשתין ,וילנה ,סמינריון תרבות וילנה
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------191א

גולדיס לויטס לאה
תאור :רון-לי ,קובץ שירי ילדים
מספר תיקים2 :
משנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------212א

גולדמן מרים
תאור :תעודת מניה בקוהלת
מספר תיקים2 :
משנת2429 :
----------------------------------------------------------------------------572א

גולדמן ציפורה
תאור :קורות חיים  ,לימדה בשנים  2479-2449בבית ספר ביאליק בנתניה
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------44א

גולדנברג יחזקאל
תאור :בתי אולפנה בחדרה ,סקירה לרגל חגיגת יובל החמישים של חדרה .תמונות מבית הספר לבנות א'
בירושלים.
מספר תיקים2 :
עד שנת2492 :
-----------------------------------------------------------------------------291א

גולדרינג חנה
תאור :עבודתה בבית ספר תלפיות בתל אביב
מספר תיקים1 :
משנת 2429 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------192א

גולדשטיין משה
תאור :רשימות על יהודית הררי ועל הארכיון
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------221את

גולדשטין צבי
תאור :הסתדרות המורים העבריים ,ניו יורק; הכנס החינוכי; התכתבויות ,פרוטוקולים ,הזמנות הועידה הדו
שנתית ,אטלנטה
משנת 2492 :עד שנת2479 :
----------------------------------------------------------------------------571א

גולוב נתנאל
תאור :קורות חיים בכתב ידו ,לימד בכפר מל"ל ובת ים ,בין השנים 2412 -2459
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2445 :
-----------------------------------------------------------------------------17א

גולומב אברהם
תאור :מכתבים מ :משה תלמי (סמילנסקי) ,ישראל רבקאי ויחזקאל הן( .אידיש)
מספר תיקים2 :
משנת 2497 :עד שנת2452 :
-----------------------------------------------------------------------------42את

גולינקין מרים (קוזלובסקי)
תאור :תצלומים :בית ספר תרבות ,וישניבה ; בית ספר עברי שטטין (אחרי המלחמה)
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------517א

גולן יונינה
תאור :קורות חיים ,מחנכת ב"בית הילד" בתל אביב ,תמונות
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2445 :
-----------------------------------------------------------------------------579א

גולני עמוס
תאור :קורות חיים ,מורה לחינוך גופני במקווה ישראל ,קיבוץ נען ,ירושלים ,ותל אביב 1 ,תמונות
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------19א

גונדלמן אברהם
תאור :קורות חיים  ,נולד ב ,2491לימד חקלאות בראשון לציון
רשימת ספרים שכתב ,תמונות פספורט
מספר תיקים2 :
משנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------92את

גופלט א.
תאור :תצלומים :בית הספר ע"ש מיכלביץ לודז'
מספר תיקים2 :
משנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------294א

גור יהודה
תאור :דב רים אחדים על תחיית השפה העברית
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------12א

גור-אריה יצחק
תאור :גמנסיה עברית "תרבות" ברובנה .מאמרים וחבורי תלמידים
מספר תיקים1 :
משנת 2429 :עד שנת2459 :
-----------------------------------------------------------------------------79את

גורביץ טובה
תאור :תצלומים :בית הספר העממי תרבות ,פודברודזיה ,קאבנה
מספר תיקים2 :
משנת 2411 :עד שנת2495 :
-----------------------------------------------------------------------------294א

גורביץ יצחק
תאור :ועידת תרבות ,פעילות ציבורית בועד החינוך של כנסת ישראל ,זרם העובדים בחינוך ,תנועת
המחנכים ,עבודתו בבלפוריה ,בשכונת בורוכוב ,בהסתדרות המורים ,ועדות לתוכניות לימודים
מספר תיקים21 :
משנת 2429 :עד שנת2471 :

-----------------------------------------------------------------------------291את

גורדון משה
תאור :ידיעות הועד המרכזי של הסתדרות תרבות ,פולין ; בתי הספר של הציבור היהודי בפולין ,טרטקובר
אריה דבר המורה ,עתון הסתדרות המורים והגננות של מוסדות החנוך העבריים בפולניה ,מכתב
מספר תיקים2 :
משנת 2424 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------75את

גורי יעקב
תאור :רשימת בתי ספר יהודיים בוילנה
מספר תיקים2 :
----------------------------------------------------------------------------252א

גיחון לאה
תאור :שלושה מכתבים משושנה פרסיץ ,ראש המחלקה לחנוך ולתרבות בעירית תל אביב
מספר תיקים2 :
משנת 2412 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------214את

גייאר זליג
תאור :המלחמה לשמירת השפה העברית  ,גמנסיה תרבות ,פרוז'יני ,זכרונות
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------1את

גלב שמחה
תאור :מכתבים חיבורים
משנת 2422 :עד שנת2429 :
-----------------------------------------------------------------------------952א

גלבוע מנוחה
תאור :קטעי עיתונים ובהם מפרי עטה ואודותיה .דברים שנכתבו על טל גלבוע ז"ל
קורות חיים בכתב ידה
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------72את

גלינקר אבני אורה
תאור :שני עתונים ,בענדין ,יידיש; עתון בתמונות ,ורשה
מספר תיקים2 :
משנת 2412 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------111א

גליק אריה יהודה
תאור :דפי הלכה יומית מבית ספר מירון ,תל אביב ,בעריכת המנהל אריה יהודה גליק ,בית ספר חורב ,בית
ספר עציון ,גליון להורים ולתלמידים ,בית ספר בילו ,מתודיקה של הוראת החומש
משנת 2494 :עד שנת2471 :
-----------------------------------------------------------------------------215א

גליק פאיאנס שרה
תאור :רשימת פירסומיה
מספר תיקים2 :
משנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------45א

גליקליך שרה (סלושץ)
תאור :עבודתה בבית ספר לבנות בירושלים ,פעילות ציבורית בהסתדרות המורים ,האספה המכוננת ,מעמד
האשה  ,מאמרים ,נאומים ,תרגומים ,התכתבויות
מספר תיקים12 :
משנת 2421 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------21את

גלעד זאב ד"ר (שמטרלינג)

תאור :תצלומים מסמינר למורים תרבות ,וילנה
מספר תיקים2 :
משנת 2427 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------27את

גלעד ליפשיץ שולמית
תאור :תמונות מווילנה וביאליסטוק
----------------------------------------------------------------------------571-א

גלעד פוזננסקי בנימין
תאור :קורות חיים ,לימד בקיבוץ בית השיטה בשנים 2479 -2459
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------572א

גלעד שושנה
תאור :קורות חיים ,לימדה בקיבוץ בית זרע בשנים 2451 - 2459
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------91את

גלעין אליהו (גלמן)
תאור :תצלומים :עבודתו בבתי ספר תרבות :סובולה,דומברוביצה ,רפלובקה ,בילסקו פודלסקי ,ורשה ,ועידת
גננות ומורים ,ורשה,יבנה ושעורי ערב ,פרוז'ני ,מכתבים .כנסי מחזורים בישראל .מעבודתו בארץ כמורה
ומפקח ,ועדת הארכיון להנצחת מורים מהגולה ומורים חיילים ,תמונות עם בן גוריון על גרנבאום ,ארן
מספר תיקים :מספר מיכלים
משנת 2424 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------52את

גלרטר מנחם
תאור :הרצאה לזכר קהילת רובנה  ,דברים לזכר ד"ר מאקס בינענשטאק ממיסדי תע"צ התאחדות מנהל
הגמנסיה היהודית ,לבוב ,ספר הגמנסיה תרבות ברובנה
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------221את

גנוז יצחק (גנוזוביץ)
תאור :העתק תעודה מלימודיו בבית ספר עברי כללי ,תרבות ,לידה
מספר תיקים2 :
משנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------127א

גפן יוסף
תאור :חוברות :לפסיכוהגיינה של בתי הספר במחנות הפליטים היהודיים בגרמניה ,הצעה לתוכנית לימודים
לשארית הפלטה ,אוסטריה ,טיפוח קראה עצמית ,לשאלת בעלות החינוך ,עתיד החינוך ,שאלת הרגע
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------------------------579א

גפן יוסף
תאור :קורות חיים  ,לימד במשמר הירדן ,תל אביב וראשון
לציון בשנים 2459-2479
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
--------------------------------------------------------------------------------------------514א

גפן שרה
תאור :קורות חיים ,לימדה בתל אביב 2479 -2459
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------211את

גרבר חיים

תאור :תעודת בגרות ,בית המדרש למורים עבריים ,לבוב ,במקום תעודה עת היה מורה בבית הספר העברי,
מונקטש טשכוסלובקיה
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------2את

גרובר מיכאל (גלבוע)
תאור :עין המורה משהו יומנו של מורה ; תצלומים סמינר תרבות וילנה ,תרבות זדולבונוב
מספר תיקים2 :
משנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------512א

גרודמן אליק אליהו
תאור :קורות חיים ,מורה למלאכה בקיבוץ דפנה ,תמונות ,קטעי עיתונות ,הספדים
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
--------------------------------------------------------------------------------------------------511א

גרודמן אסתר
תאור :קורות חיים ,לימדה בקיבוץ דפנה ,מעין ברוך וקרית שמונה ,מכתב המלצה
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------924א

גרומן בלוך מינה
תאור :עבודתה בחינוך מיוחד ,מסמכים אישיים ,מכתבים ,מאמרים 'תכנית לימודים וארגון בית הספר',
תמונות מנצח ישראל ,תל אביב ,גמנסיה ערב ,תל אביב
מספר תיקים1 :
משנת 2411 :עד שנת2472 :
--------------------------------------------------------------------------------------------519א

גרון רבקה
תאור :קורות חיים ,מורה למלאכה בכפר חטים ,טבריה ותל אביב בשנים 2419 -2495
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2445 :
-----------------------------------------------------------------------------11א

גרוסמן נעם
דברים לזכרו

תאור:
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------219את

גרייבסקי
תאור :מכתב להנהלת המחלקה לתולדות החינוך והתרבות בגולת אירופה
מספר תיקים2 :
משנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------225את

גרינגלז צביה
תאור :ועד המחנכים העברים למען ארץ ישראל העובדת ,אמריקה ,ועד החנוך ,ניו יורק ,חדשות בית ספר,
ועד הורים פלטבוש ,מכתבים
מספר תיקים2 :
משנת 2491 :עד שנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------222א

גרינפלד ישראל
תאור :לזכרו
מספר תיקים2 :
משנת2491 :
-----------------------------------------------------------------------------575א

גרנות משה
תאור :קורות חיים ,נולד ב ,2414לימד ברמת גן וברמת השרון בין השנים 2445 -2411
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים

מספר תיקים2 :
משנת2445 :
----------------------------------------------------------------------------519א

גרנות תלמה
תאור :קורות חיים ,לימדה בפתח תקוה ,תמונת פספורט
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------571א

גרוספלד תקוה
תאור :קורות חיים ,לימדה בקיבוץ בארי וקיבוץ עין דור ,בין השנים 2411 -2452
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2445 :
-----------------------------------------------------------------------------515א

גרציאני רחל
קורות חיים ,לימדה בצור משה בשנים  ,2477 -2499תעודת השתתפות בחידון התנ"ך ,תמונת

תאור:
פספורט
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2445 :
-----------------------------------------------------------------------------

א|ב|ג|ד|ה|ו|ז|ח|ט|י|כ|ל|מ|נ|ס|ע|פ|צ|ק|ר|ש|ת
-517א

דגן חדוה
תאור :קורות חיים ,שתי תמונות
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2445 :
-----------------------------------------------------------------------------221א

ד'האן זמיר
פרשת חייו

תאור:
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------212את

דובניק דובה
תאור :תעודה :גמנסיון עברי בלתי ממשלתי ,רוסין ,ליטא
מספר תיקים2 :
משנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------11א

דובניקוב אהרן
תאור :ספרי לימוד ,התכתבות עם העיריה כמרכז המועדון בבית הספר תל-נורדוי בתל-אביב ,שאלון
לתלמידים ,תשורה לתלמידים ,קייטנות ,ועד הורים מרכזי בתל-אביב ,שאלון אישי ,תעודה מתרבות פולניה
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------229את

דובניקוב גרשון
תאור :תצלום :סמנריון לגננות ,ורשה
מספר תיקים2 :
משנת2425 :
-----------------------------------------------------------------------------291את

דול מנחם
תאור :עתונות וכתבי עת ,זכרונות מהשואה
מספר תיקים2 :
משנת 2452 :עד שנת2957 :
----------------------------------------------------------------------------519א

דולזנסקי תמר
תאור :קורות חיים לימדה בירושלים ובתל אביב 2415 -2421
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------71את

דזנט דוד
תאור :תצלום :הנשף הראשון של חוג אגודת הבוגרים ,וילנה ,תעודת הסמכה להוראה
מספר תיקים2 :
משנת2419 :
----------------------------------------------------------------------------511א

דורות מיכאל
תאור :קורות חיים  ,מנהל בית ספר בראשון לציון  ,2471 -2491תמונת פספורט
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2445 :
----------------------------------------------------------------------------511א

דויטש ברכה
תאור :קורות חיים ,לימדה בחיפה ,2459-2419 ,מכתב המלצה
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2445 :
-----------------------------------------------------------------------------44את

דיאמנט יוסף ד"ר
תאור :דו"ח שנתי לשכת החינוך היהודי ,טורונטו-אונטריו קנדה
משנת 2451 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------22את

דיאמנט רבקה
תאור :תצלומים בית ספר תרבות ,ווארשה
מספר תיקים2 :
משנת 2425 :עד שנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------921א

דינאי גרשון
תאור :תעודת ביטוח חיים ,ספרי לימוד מעבודתו החינוכית.
תמונות מחזור מבית החינוך לילדי העובדים בחדרה ע"ש ארלוזורוב
מספר תיקים2 :
משנת2452 :
----------------------------------------------------------------------------512א

דישון גאולה
תאור :קורות חיים,לימדה בבאר שבע בגן ילדים ובבתי ספר  ,2415 -2452קטע עיתונות ,תמונת פספורט
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2445 :
-----------------------------------------------------------------------------947א

דליה הולצברג
תאור :תמונות מעבודתה
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------211א

דמבו פניאל רבקה
תאור :תמונות מעבודתה בגן א' בירושלים ובגן המסילה בחיפה
מספר תיקים2 :
משנת 2459 :עד שנת2412 :
----------------------------------------------------------------------------511א

דניאל חביבה
תאור :מכתב על פועלה ,לימדה באשקלון ,תמונה ,קטע עיתונות
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2445 :
-----------------------------------------------------------------------------27א

דנין יחזקאל (סוכובלסקי)
תאור :התכתבות ,קטעי עתונות
מספר תיקים22 :
משנת 2429 :עד שנת2459 :
-----------------------------------------------------------------------------92א

דפנא משה
תאור :גלויה לבלויישטיין כתב התחייבות במסגרת מלחמת השפות שיר לאביעזר ילין,תמונת תלמידי
הסמינר,מכתבים ממניאפוליס ללוי יצחק ריקליס ,רשימות ,דיוני ועד הארכיון ,הרצאות.
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2412 :
----------------------------------------------------------------------------515א

דקל מרדכי
תאור :קורות חיים לימד במחנות הגירוש בקפריסין2491- 2497 ,
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------172א

דרור אריה
תאור:

עבודתו כמנהל בבית ספר עממי א' ,חיפה ,ובית ספר א.ד .גורדון ,קריית חיים
מספר תיקים2 :

-----------------------------------------------------------------------------141א

דרור יובל
תאור :מאמרים ,אוטונומיה בית ספרית :ניירות עמדה ,פרוטוקולים של צוותי החשיבה
ניירות עמדה ,בחירת הורים
מספר תיקים2 :
משנת 2417 :עד שנת2442 :
-----------------------------------------------------------------------------952א

דרור מלכה (קורקין)
תאור :מחברות מלימודיה בסמינר לוינסקי ,חוברות מוסיקה ושירים ,שירי ילדים/יואל ולבה בין נהר פרת ,י.
אדל ,סיפור-סרט ,קיפניס ,עממי ג חיפה ,שירים וצילומים ,עיתון מבית חינוך בצפון

א|ב|ג|ד|ה|ו|ז|ח|ט|י|כ|ל|מ|נ|ס|ע|פ|צ|ק|ר|ש|ת
-514א

האלטר מרדכי
תאור :קורות חיים ,לימד בקיבוץ דפנה ,רשימה ביביולוגרפית ,הספדים ,תמונת פספורט
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2445 :
-----------------------------------------------------------------------------215את

הבר רות
תאור :תעודות מלימודיה ,ברלין
מספר תיקים2 :
משנת 2424 :עד שנת2411 :
----------------------------------------------------------------------------- 591א

הדנית גרמן זהבה
תאור :קורות חיים ,תמונות בארון התמונות
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
----------------------------------------------------------------------------549א

הדס ירדנה
תאור :קורות חיים בכתב ידה ,לימדה בכרכור ובגבעתיים 2411 - 2452
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
תאריכים :משנת2445 :
-----------------------------------------------------------------------------215את

הוברמן א.
תאור :תעודה המאשרת כי הוא מורה בבית הספר התקוה ,קלושין וכי היה מנהל במינסק מזנביצקי
מספר תיקים2 :
משנת2429 :
-----------------------------------------------------------------------------99את

הוטמן בקר חיה
תאור :תצלומים :עבודתה בבתי ספר וגני ילדים תרבות :קובל ,לודמיר וולינסקי  ,קוסוב פולאסקי ,חברי צעירי
ציון בקובל ,למודים בקורסים סמינר לגננות תרבות בורשה; רוקיטנו
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------179א

הוניג כהן שושנה
תאור :זכרונות מלמודיה ועבודתה בבתי ספר בירושלים העתיקה ,תעודה של בית הספר לגננות של חברת
עזרה ,ירושלים
מספר תיקים2 :
משנת2491 :
-----------------------------------------------------------------------------291א

הורוביץ אמנון
תאור :קטע מועתק בכתב יד מאספת הסתדרות המורים השניה ,גדרה
מספר תיקים2 :
משנת2499 :
-----------------------------------------------------------------------------221א

הורוביץ אריה
תאור :על החרם שהטילו רבני ירושלים על בתי הספר העבריים .הדפסה מאוחרת ב"משמרת חומתנו"
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2454 :
----------------------------------------------------------------------------192א

הורביץ יהודית
תאור :עבודתה כמפקחת בגני ילדים
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------

-71את

הורוביץ שלמה ד"ר
תאור :תצלום :הסמנריון ,ורשה
מספר תיקים2 :
משנת2424 :
-----------------------------------------------------------------------------14א

הורן משה ישראל
תאור :התכתבות עם האוניברסיטה העברית ,כרטיס תלמיד  ,2411-2492מחקרים
מספר תיקים2 :
משנת 2411 :עד שנת2452 :
-----------------------------------------------------------------------------249את

הילדסהיים משה
תאור :מחברות מלימודיו בבית ספר ללימודי קודש (חדר) ,דנמרק ,קופנהגן ,ספרי לימוד ,תולדות החדר ,דו"ח
בית הספר לבנות ולבנים ,הגימנסיה הכללית ,בית הספר המעורב ,בית הספר בשבדיה
מספר תיקים1 :
משנת 2499 :עד שנת2444 :
----------------------------------------------------------------------------541א

הירש שלמה
תאור :קורות חיים -לימד ברמת גן  ,2415 -2419תמונת פספורט
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------547א

הירש עליזה
קורות חיים -לימדה ברמת גן  ,2417 -2419תמונת פספורט
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------541א

הירש צבי
תאור :קורות חיים -מנהל בבת ים 2471 -2494
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------219את

הירשוביץ בן צבי אברהם
תאור :תצלומו ,לתולדותיו מייסד בית הספר ,קלמי ,תצלום צוות המורים בבית ספר תורת אמת ,וילנה ,ספרי
לימוד שכתב הרשוביץ
מספר תיקים2 :
משנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------14את

הכה עדה
תצלומים :וילנה

תאור:
מספר תיקים2 :
----------------------------------------------------------------------------111א

הלה טוני (שטיינשניידר)
תאור :עבודתה בבית ספר לבנות בנוה צדק ,תיכון חדש תל אביב ומכתבים
מספר תיקים24 :
משנת 2429 :עד שנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------247א

הלוי אברהם
תאור :תוכניות להוראת לשון ,טבע ,תולדות ישראל ,תנ"כ ,כתב מינוי לשופט שלום בחיפה ,עממי א' חיפה,
ראשון לציון ,דברים לזכרו
מספר תיקים1 :
משנת2425 :
----------------------------------------------------------------------------191א

הלוי בנימין

תאור :קורות חיים -לימד בבית זרע ,דף זיכרון ,תמונה ,המלצות
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------12את

הלוי גולדברג מנחם
תאור :תצלומים בית הספר העברי ,סטולפצה ,פולין ,בית הספר העברי תיכוני יבנה ,לודג'
מספר תיקים2 :
משנת2422 :
-----------------------------------------------------------------------------221א

הלוי יצחק
תאור :לזכרו
מספר תיקים2 :
משנת2494 :
-----------------------------------------------------------------------------291א

הלוי מנחם (יצקוביץ)
מסמכים אישיים ,רשימות מורים ,תעודות מעבודתו בבית הספר לבנות נוה צדק ,בית ספר הכרמל תל-

תאור:
אביב
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2451 :
---------------------------------------------------------------------------199א

הלוי משולם
תאור :עבודתו כמנהל בית ספר בירושלים
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
---------------------------------------------------------------------------199א

הלמן יום טוב
תאור :לימד בירושלים בתיכון ליד האוניברסיטה
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------542א

הלפרין אברהם
תאור :קורות חיים ,מפקח בעלית הנוער
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2445 :
-----------------------------------------------------------------------------42את

הלפרין פנינה
תאור :על עבודתה בגן הילדים העברי הראשון בורשה בהנהלת יחיאל הלפרין
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------211את

הלצל הנריקה
תאור :תעודת סיום :סמינר עברי למורים של אגודת הסמינר העברי ,לבוב
מספר תיקים2 :
משנת2415 :
----------------------------------------------------------------------------129א

הלר וירוביץ בתיה
תאור :קורות חיים -בחוברת שיצאה לכבודה
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------549א

הן יחזקאל
תאור :לימד בתל אביב 2495 -2499
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים

מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------49א

הנדל מיכאל ד"ר
תאור :מסמכים וחוזרים בנושא של הכשרת מורים ,עלונים של הכשרת הצופים בכפר בלום.
הספר "ראש חודש"
עד שנת2419 :
----------------------------------------------------------------------------542א

הר אבא
תאור :קורות חיים ,לימד בקיבוץ דפנה ובהרצליה
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2445 :
-----------------------------------------------------------------------------545א

הרוש אסתר
תאור :לימדה בבאר שבע 2415 -2471
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------544א

הרלב לאה
תאור :קורות חיים -גננת בפתח תקווה
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------212א

הרמתי אבא (הוכברג)
תאור :זיכרונות מעבודתו במושבה חדרה ,בבית ספר לילדי עולים ,התכתבויות ,עבודות תלמידים .תמונות:
מלימודיו בסמינר בית הכרם ,עבודה בפרדסי יק"א ,נס ציונה ,ובבתי ספר בחדרה ,המחזות :ברקאי
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2474 :
-----------------------------------------------------------------------------192א

הרצברג נחמה
תאור :לימדה בקיבוץ עין החורש ,שתי תמונות
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------2א

הררי יהודית (אייזנברג)
תאור :הרצאות ומאמרים לזכר חיים הררי ,קטעי עיתונות ,תמונות של מחזור מגימנסיה הרצליה ,לזכר
אייזנברג ,פרס חינוך לעבודתה ,מנהלת בי"ס עממי ע"ש בלפור בתל-אביב
מספר תיקים27 :
משנת 2141 :עד שנת2475 :
-----------------------------------------------------------------------------195א

הרשקו משה
תאור :קורות חיים -לימד בירושלים ובקסטל
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------227את

התאחדות עולי אמריקה הלטינית בישראל
תאור :רשימת בתי ספר ומוסדות תרבות :מונטבידאו ,בואנוס איירס ,מקסיקו ,סן חואן ,סנטיאגו דה צ'ילה,
פנמה ,סנטו דומינגו ,סן סלבדור ,קיטו ,גואטמלה ,לה פז ,אסונסיון
מספר תיקים2 :
משנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------

א|ב|ג|ד|ה|ו|ז|ח|ט|י|כ|ל|מ|נ|ס|ע|פ|צ|ק|ר|ש|ת
-194א

ואהרמן נחום
תאור :קורות חיים -לימד בקרית מוצקין ,2414-2451 ,תמונת פספורט
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------279א

וגר גוריון משה
תאור :ברית עברית עולמית ,התכתבות ,ספרים ,תמונות
מספר תיקים22 :
משנת 2429 :עד שנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------227את

וויל מאיר
תאור :הסתדרות המורים הפולנית ומפעליה  Z.N.P.ב'
מספר תיקים2 :
משנת2414 :
----------------------------------------------------------------------------191א

ווינברג צבי
תאור :קורות חיים -לימד כפר הרואה 2459-2419
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------11את

וולך אסתר
תאור :התכתבות ותצלומים בתי ספר תרבות סלונים ,גרודנא ,בית ספר עברי עממי ,וולקוביסק ,כרטיס ציר,
הועידה הארצית השלישית של תרבות בפולניה תרפ"ח
מספר תיקים2 :
משנת 2422 :עד שנת2427 :
-----------------------------------------------------------------------------149א

וולפסון ציפורה
תאור :אלבומי תמונות מעבודתה כגננת
משנת 2411 :עד שנת2479 :
-----------------------------------------------------------------------------219א

וולפר צבי
תאור :לזכרו
מספר תיקים2 :
משנת2494 :
-------------------------------------------------------------------------121א

וועליוועלסקי ישראל
תאור :צילום תעודה מימי לימודיו
מספר תיקים2 :
משנת2429 :
----------------------------------------------------------------------------191א

ויזל ציפורה
תאור :קורות חיים -לימדה בקיבוץ דפנה 2412-2414
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------215את

ויטקובסקי קורט ד"ר
תאור :התכתבות עם ד"ר פייר מדריך .בתיק עם תולדות חייו
מספר תיקים1 :
-----------------------------------------------------------------------------921א

וילנסקי מרדכי וגניה

משנת2497 :

תאור :מכתבים אישיים ומזכרות ,עבודתו כמנהל גמנסיה שלוה ,תל אביב
חומר מצולם מארכיון תל אביב וקטעי עתונות על שלווה
-----------------------------------------------------------------------------219א

וילקומיץ שמחה חיים
תאור :התכתבות ,דוחות ,הרצאות עבודתו בבית הספר בראש פינה ,תמונתו
מספר תיקים9 :
משנת 2141 :עד שנת2424 :
-----------------------------------------------------------------------------225א

וינברג אברהם
תאור :תורת הכתב האחיד ,תשי"ג .מלכי יהודה וישראל .דמי חנכה ,מחזה .תורת הספרות ,חומר ללימוד
ההסטוריה ,שאלות חזרה בספרות ,בית ספר הראלי ,חיפה .חוג הנוער בטרנוב ,הרצאות פילוסופיות
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2451 :
-----------------------------------------------------------------------------21את

וינברג אברהם
תאור :תצלומים מבתי הספר העבריים  :לודז ,טרנוב
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2415 :
-----------------------------------------------------------------------------15א

וינברג ישראל
תאור :התכתבויות מימי עבודתו בכפר תבור ,טבריה .הדגדגן ,מלחמיה,תרגומו למחזה "פטלן הפרקליט",
התכתבות על מאמרים וסיפורים שחיבר ,דברים לזכרו .תמונות :המחזור הראשון של גמנסיה הרצליה.
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2454 :
-----------------------------------------------------------------------------21א

וינברג צבי זבולון
תאור :מחברות מהקורסים הפדגוגיים בגרודנא ,תוכניות לימודים של גמנסיה אסכולה בוורשה ,שאלון
המחלקה לחינוך ,פרשת ויינברג ,מורי זכרון יעקב תרפ"א ,חוברות לכבודו ולזכרו
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------229את

וינגרטן י.
תאור :שול בוך ,מונטריאול ,קנדה ספר השנה בית ספר עברי קלגרי ,קנדה; בית ספר כנרת ,ברוקלין; חדשות
כנרת ,מלון; עתוני ,תלמוד תורה ,ונקובר ,קנדה; עברית באמריקה-למה? תולדות החינוך
משנת 2491 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------14את

וינוגרון חנה
תאור :תעודות מלימודיה בגמנזיה לנערות יהודיה ,ורשה
מספר תיקים2 :
משנת2427 :
-----------------------------------------------------------------------------251את

ויניצקי דוד
תאור :החינוך היהודי  ,בסרביה ; התכתבות אישית ,תעודות של תרבות ,ברית עברית עולמית ,לזכר פיכמן
מספר תיקים1 :
משנת 2429 :עד שנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------259את

ויניצקי ישעיהו
תאור :קורות חיים ,תעודות,רומניה; קבצי שירים חוברות לחגים פורים בתל אביב מחברות תלמידים
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2495 :
----------------------------------------------------------------------------159א

ויניצקי מאיר
תאור :תעודות אישיות ,התכתבות עם משרד החינוך ,עבודה אוניברסיטאית ,עבודתו בבית הספר לדוגמא,
תל אביב ,נתניה ,סמינר לוינסקי ,תל אביב .ועדת הנצחה
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------

-992א

וינשטיין יהודה לייב
תאור :פנקסי ציונים מתקופת עבודתו כמורה .מילונים באנגלית .מחברות מתקופת לימודיו בירושלים.
מספר תיקים1 :
משנת 2414 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------122א

ויס לאה
תאור :קורות חיים -לימדה בירושלים ,תמונת פספורט
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------292את

ויק אליהו
תאור :תעודה :בית ספר עברי שפה ברורה ,בז'ז'ין
מספר תיקים2 :
משנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------49את

וירשופ ישראל
תאור :תצלום :גמנסיה עברית ע"ש ד"ר אפשתין תרבות וילנה
מספר תיקים2 :
משנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------247א

ויתקין יוסף
תאור :מכתבים של ויתקין לאברהם סום ,ספר מבחר כתביו ,תמונת דיוקן
מספר תיקים2 :
משנת 2499 :עד שנת2422 :
-----------------------------------------------------------------------------219את

וסרמן חיה
תאור :אישור לימודים ,ורשה קבלה ללימודים באוניברסיטה העברית ,ירושלים
מספר תיקים2 :
משנת 2411 :עד שנת2415 :
-----------------------------------------------------------------------------57א

ורבה חוה
תאור :מאמרים בעניני חינוך .טובה חזקינה-לזכרה .עבודתה כגננת ,תצלומים
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------97את

ורבה חוה (סר)
תאור :הועידה השלישית של הגננות העבריות בפולין ,ורשה
מספר תיקים2 :
משנת 2425 :עד שנת2419 :
----------------------------------------------------------------------------197א

ורדי דב
תאור :קורות חיים -לימד בקיבוץ עין השופט 2491-2417
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------221את

ורשבסקי מאיר ולאה
תאור :תעודות אישיות ,פרוטוקולים של ישיבת הקורטריום :דאס נייע ווארט; קונצרט מכבי ,ווילקאווישקי
תצלומים רבים מפעילותו כמחנך וראש העיר.ספרי שירה:יהושע אנקורי ,פיליפאווסקי
מספר תיקים9 :
משנת2429 :

א|ב|ג|ד|ה|ו|ז|ח|ט|י|כ|ל|מ|נ|ס|ע|פ|צ|ק|ר|ש|ת
-214א

זאבי בתיה
תאור :מחברות עם תוכניות לחגים וחגיגות מעבודתה בבית ספר
תל חי ,תל אביב .יומן עבודה בכתה
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------129א

זאחלקה האשם פייאד
תאור :קורות חיים ,לימד בכפר קרע 2451-2411
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2445 :
-----------------------------------------------------------------------------211א

זבולון צימרמן אלה (יבניאלה)
תאור :תמונות :בית הספר ביבנאל ? בית ספר לבנות למלאכת יד ,יפו ,בנות מלגיון הצופים ,ירושלים ,טיול
מורים ,גולני-יגולניצר
מספר תיקים2 :
עד שנת2429 :
-----------------------------------------------------------------------------191א

זהבי צבי
תאור :עבודתו כמנהל בבתי הספר :מונטיפיורי ,פנקס,תל אביב ,פעילות ציבורית:המועצה לחינוך דתי ,ארגון
מורי המזרחי ,הפועל המזרחי ,יוצאי הונגריה וטרנסילבניה ,הסתדרות המורים
מספר תיקים19 :
משנת 2425 :עד שנת2442 :
-----------------------------------------------------------------------------5את

זהר צבי ד"ר
תאור :הועד המרכזי של תרבות בפולין ,הרצאות בכנס הפדגוגי ,תכניות לימודים :עברית ,תנ"כ ,הסטוריה,
טבע ,גיאוגרפיה ,דמוגרפיה ,חשבון "החינוך בתפוצות"
מספר תיקים4 :
משנת 2425 :עד שנת2451 :
----------------------------------------------------------------------------122א

זהר יוכבד
תאור :קורות חיים
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
תאריכים :משנת2445 :
-----------------------------------------------------------------------------11את

זהרוני מנחם
תאור :דו"ח על פעולת לשכת החנוך באוסטריה  2497-2491התכתבות עם המרכז לחינוך והמדור לשליחים
בסוכנות ,חומר לימודי מזכרות מתלמידיו ,בדגסטיין קורות בית ספר תרבות ,קרינקי
מספר תיקים2 :
משנת 2497 :עד שנת2494 :
-----------------------------------------------------------------------------121א

זהרוני מנחם
תאור :רשימות המורה מרקובסקי משעורי אהרון אהרונסון,עבודתו בכפר יהושע ,שליחות לגולה ,אגודת
משוטטים ,חינוך מבוגרים לטבע פירסומים ומאמרים ,הרצאותיו בנושא הוראה
מספר תיקים1 :
-----------------------------------------------------------------------------252א

זוטא ח .ל.
שני מכתבים למרכז אגדת המורים ,שני מחזות :מכתב לאבא ,המלשין ,הוצג לראשונה בבית הספר

תאור:
לבנים
מספר תיקים2 :
משנת2429 :
-----------------------------------------------------------------------------212א

זוטא חנה

תאור :לזכרה
מספר תיקים2 :
משנת2494 :
-----------------------------------------------------------------------------111א

זומר פנחס
תאור :בית ספר התקוה ,תל אביב ,חוזרי המנהל ,חוזרי מנהל אגף החינוך בעירית רמת גן ,התכתבויות של
בית ספר הכרמל ,התכתבויות אישיות ,דוח משלחת נוער לצרפת
מספר תיקים1 :
משנת 2455 :עד שנת2471 :
-----------------------------------------------------------------------------995א

זון נפתלי הרברט
תאור :לימודיו בחו"ל ,עבודתו החינוכית בשפיה,בחדרה,בסמינר לוינסקי ,באוניברסיטת בן גוריון,
באוניברסיטה העברית ובמשרד החינוך .שאלון אישי
מספר תיקים24 :
משנת 2419 :עד שנת2477 :
---------------------------------------------------------------------------125א

זיידנברג דוד
קורות חיים ,לימד במקוה ישראל 2419-2415
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------229א

זיו חיה
תאור :חומר לימודי מעבודתה בבתי ספר בחיפה ,תעודות ,נאומים ,תצלומים
משנת 2425 :עד שנת2451 :
-----------------------------------------------------------------------------215א

זיו יוסף (סנדרוב)
תאור :לזכרו
מספר תיקים2 :
----------------------------------------------------------------------------54א

זיו שאול ד"ר (זילברשטין)
תאור :עבודתו החנוכית בבית המדרש להכשרת מורים ע"ש א.ד.גורדון ,חיפה
משנת 2421 :עד שנת2471 :
----------------------------------------------------------------------------227א

זילברברג אברהם
תאור :צילום גלויות נאצה שנשלחו למנחם אוסישקין
מספר תיקים2 :
----------------------------------------------------------------------------121א

זינגר עליזה
תאור :קורות חיים ,קבלת "יקיר ההסתדרות" ,מכתבי המלצה ,מאמר שלה ב"סדנת המורה" ,קטעי עיתונות
בית הספר בהצגה ובמסכת
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2445 :
-----------------------------------------------------------------------------224א

זכאי יואל (זקה"ם)
תאור :חומר של סניף תל אביב ,הסתדרות המורים ,תערוכת היובל ,הועדה המרכזית לתרבות ,ארגון מורים
להגנת זכויותינו בתל אביב ,חינוך מיוחד ,שלבים בהגשמת הציונות ,ק.ק.ל ,מאמרים
מספר תיקים21 :
משנת 2421 :עד שנת2471 :
-----------------------------------------------------------------------------79את

זלינגר ד"ר
תאור:

תצלומים :גמנסיה תרבות וילנה מסיבת פרדה עם עלייתו ארצה
מספר תיקים2 :

-----------------------------------------------------------------------------51א

זמירין שלום
תאור :יאשיהו ותקופתו ,לזכרו של זמירין
מספר תיקים2 :
משנת2452 :
----------------------------------------------------------------------------114א

זמרני אברהם (זינגמן) ואנה
תאור :עבודתו כמורה בתיכון חדרה ,תיכון עירוני ה' ,תל אביב ,נושאים מעובדים ,חיבורים ,עבודות תלמידים
מספר תיקים229 :
משנת 2411 :עד שנת2414 :
----------------------------------------------------------------------------42א

זק שמעון
תאור :ארבעה פנקסי עבודה וציונים של תלמידים
מספר תיקים2 :
משנת 2497 :עד שנת2459 :
-----------------------------------------------------------------------------15א

זרחי נחום
תאור :ספר לזכרו
משנת2459 :

מספר תיקים2 :

א|ב|ג|ד|ה|ו|ז|ח|ט|י|כ|ל|מ|נ|ס|ע|פ|צ|ק|ר|ש|ת
-211א

חבר יששכר (טחובר)
תאור :לזכרו
מספר תיקים2 :
משנת2494 :
----------------------------------------------------------------------------124א

חולי אסתר
תאור :קורות חיים ,תמונת פספורט
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2445 :
-----------------------------------------------------------------------------52א

חוקין צפורה
תאור :מכתבים ,מכתבי תלמידים,יומן אישי
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2471 :
-----------------------------------------------------------------------------275א

חורגין יעקב
תאור :תמונת חבר המורים בבית הספר לבנים ,טבריה
מספר תיקים2 :
משנת2422 :
-----------------------------------------------------------------------------212א

חזנוביץ גרשון
תאור :ספר לימוד טבע בפולנית  .A. DOMCHOWSKIתעודות הוקרה לאיסוף ספרים קפריסין .פנקס חבר
בארגון עובדי החינוך בזרם העובדים
מספר תיקים1 :
משנת 2421 :עד שנת2452 :
----------------------------------------------------------------------------217א

חזקי-נא טובה (חסקינה)
תאור :חוברת חייה ופועלה ,תעודת רישום בספר הזהב
מספר תיקים2 :
משנת 2459 :עד שנת2411 :
----------------------------------------------------------------------------229א

חי עודד
תאור :לזכרו
מספר תיקים2 :
משנת2491 :
----------------------------------------------------------------------------172א

חיון דוד (מוגרבי)
תאור :עבודתו כמנהל וכמורה בבית ספר פיקא בפתח תקוה דוחות ,התכתבויות ,ספרי העתקות ,תעודות
מספר תיקים59 :
משנת 2499 :עד שנת2419 :
----------------------------------------------------------------------------257א

חיותמן שרה (סוגין)
תאור :זכרונות ותעודות מלימודיה בראש פינה ,מכתב וילקומיץ ,מחברות סיכומים בטבע ,גיאוגרפיה ,שירה,
מחזה שהוצג ,חשבון ,קטעי עתונות חורגין ותולדות תל אביב ,ספר מורה הלשון של לערנער
מספר תיקים5 :
משנת 2117 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------295את

חיניץ נחום
תאור :פליטונים מחיי בית הספר ביידיש
מספר תיקים2 :
----------------------------------------------------------------------------121א

חכם שלום
תאור:

קורות חיים ,תמונת פספורט

חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2445 :
-----------------------------------------------------------------------------29את

חמילבסקי לאה
תאור :למודים ועבודה בבתי הספר ציש"א בוורשא ,בקארטוז-בערעזה  ,בורוכוב ,קאליש ,גן הילדים ע"ש
שורק ,בי"ס ערב לנער ,קאליש שול און דערציאונג ,פראגה ,וארשה תצלומים
מספר תיקים2 :
משנת 2422 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------127א

חניאל אליעזר
תאור :קורות חיים ,קטעי עיתונות ,תמונה ,קטעים מהספר "חלוצים עובדי אדמה"
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
----------------------------------------------------------------------------121א

חקק בלפור
תאור :קורות חיים ,קטעי עיתונות ,מכתבי המלצה,תמונה
חלק מאוסף אנשי מופת שנוצר על ידי שושנה צחורי בהסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת2449 :
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-154א

טאושטין צבי קפטן
תאור :הרצאה תפקידנו
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------22את

טאלפין בלה (ונגרוב)
תאור :מכתבים ותצלומים יידישע פאלקס שול אויף פראגע ,וארשה ,כרטיסי חבר יידשע שול
אראניזאציע,ווארשע כרטיסי ציר לועידה ,עיתונות ,חוברות :יידיש העפטן ,רואיקע שפילן ,תערוכת שלום עליכם
מספר תיקים2 :
משנת 2422 :עד שנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------911א

טבצ'ניק שפרה
תאור :זכרונות של בנה ,שבתי טבת על עבודתה כמנהלת גן ילדים מחנה יהודה ליד פתח תיקוה וגן ילדים
בשכונת שפירא בתל אביב ,שנות ה99 - 19 -
-----------------------------------------------------------------------------219א

טברסקי לאה
תאור :אלבום תמונות ומכתב
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------951א

טולדנו-ממן אדל
תאור :תעודות מלימודיה בבית הספר העירוני לבנות ,טבריה ,צילומים
מספר תיקים2 :
משנת 2422 :עד שנת2422 :
-----------------------------------------------------------------------------922א

טל נחום (טולצ'ינסקי)
תאור :תמונות מקישינב ומבית ספר לדוגמא בתל אביב
-----------------------------------------------------------------------------79א

טור שלום דוד (טש)
תאור :לזכרו .ספר:דוד טש אחד מלמד הא
מספר תיקים2 :
משנת 2491 :עד שנת2452 :
-----------------------------------------------------------------------------199א

טל-עטרני אסתר
תאור :בן שמן ,מחברות וחומר לימודי .סמינר למדריכי נוער ,מדרשה למחנכים מוסיקאליים ,מחברות
תלמידים .בית הספר הראלי ,חיפה ,חוברות ללמוד תחביר .עתון סמלי חינוך
מספר תיקים2 :
משנת 2411 :עד שנת2497 :
-----------------------------------------------------------------------------21א

טלר הלוי ישראל
תאור :טיוטת מאמרים ,הוראת הלשון ,הקריאה ,הגאולה האחרונה ,אגודת ישראל .בן אוני על מות בנו יהודה
מספר תיקים2 :
משנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------229א

טמיר נח
תאור :התכתבות עם יעקב לוי עורך החינוך ,תדפיס מהד החינוך ,מכתב מי .לוינטון בעניין החוברת בית
ספרנו  ,תמונה עם קפניס ,מיכאלי וסולודר תרפ"ח
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2455 :
-----------------------------------------------------------------------------221א

טמס אריאל
תאור:

לתולדותיו
מספר תיקים2 :

-----------------------------------------------------------------------------291את

טנא משה
תאור :תצלום :בית ספר שפה עבריה
מספר תיקים2 :
משנת2429 :
-----------------------------------------------------------------------------272א

טש אליעזר
תאור :שלושה מכתבים
מספר תיקים2 :
משנת 2492 :עד שנת2495 :
-----------------------------------------------------------------------------115א

טשרנא סגל יהודית
תאור :דברים לזכר ד"ר טשרנא ,תעודות ואישורים מעבודתו בקובל ,תבות ,העברה למחלקת החינוך
מספר תיקים2 :
משנת 2415 :עד שנת2492 :
-----------------------------------------------------------------------------291את

טשרנא שלום יונה (צ'רנו)
תאור :מעזבונו ,ספריו ,דברים לזכרו ,התכתבות הקשורה לחלוקת פרס על שם ד"ר טשרנא
משנת 2411 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------41את

טשרניחובסקי ישעיהו
תאור :מחזות :פרלינג קומט/באסטמסקי ש .וילנה ; שאול ודוד/פלד משה לבוב; בשעת השעור/ברקמן יצחק
לודז' עין המורה/מיכאל גרובר ורשה
מספר תיקים2 :
משנת 2422 :עד שנת2419 :

א|ב|ג|ד|ה|ו|ז|ח|ט|י|כ|ל|מ|נ|ס|ע|פ|צ|ק|ר|ש|ת
-299את

יאסי ברטה
תאור :אישור :לימודים בברלין
מספר תיקים2 :
משנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------242א

יארבלום משה
תאור :תוכניות לימודים בהתעמלות :ביגיל ,יעקובסון ,דניאל .הצעת תכנית לימודים לבית ספר עברי יומי
בתפוצות ,ד"ר נרדי ידיעות על העבודה הסוציאלית ,הערות על דרכי הוראת החשבון ,ק.ק.ל
מספר תיקים2 :
משנת 2412 :עד שנת2451 :
-----------------------------------------------------------------------------91א

ידלין נפתלי
תאור :בית הספר בראשון לציון ,בית ספר למוסיקה ,שעורי קיץ ,התכתבות עם רוזין תצלומים
מספר תיקים2 :
משנת 2142 :עד שנת2451 :
-----------------------------------------------------------------------------241א

יואלי מרדכי
זכרונות מהמלחמה

תאור:
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------121א

יודילוביץ יפת
תאור :רשום שעורי הטבע במקוה ישראל ,שעורים בהסטוריה (צרפתית) ספרי לימוד
מספר תיקים2 :
משנת 2142 :עד שנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------41את

יוז משה
תאור :תעודת גמר ,גמנסיה עברית ע"ש ד"ר אפשטין תרבות וילנה בדרך ירחון הגמנסיה חוברת 2
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2425 :
-----------------------------------------------------------------------------99א

יוחנני משה
תאור :התכתבות עם מוסדות בענין בית הספר העממי בהרצליה .ועדת תרבות
מספר תיקים1 :
משנת 2421 :עד שנת2492 :
-----------------------------------------------------------------------------41א

יונה אהרון
תאור :מסמכים ותצלומים מעבודתו בפינה בגרמניה ,בית הספר לגננות ,בית הספר לבנים ,ירושלים ,בית
הספר הראלי ,חיפה ,השחר ,תל אביב .עבודות תלמידים .ארכיון שכונת המורים הראשונה בת"א
מספר תיקים9 :
משנת 2491 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------211את

יוסקוביץ א.א.
סמנריון תרבות ,וילנה

תאור:
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------975א

יורגראו רבקה ומשה
תאור :פלקטים וספרי לימוד מעבודתם בבית החינוך בבורוכוב ,מחברות חשבון של רות ,כתה ג של יהונתן
----------------------------------------------------------------------------52א

יורם שלמה
תאור :מכתבים מבחנים והתכתבויות .בית ספר לדוגמא בתל-אביב.
מספר תיקים99 :
משנת 2421 :עד שנת2454 :
-----------------------------------------------------------------------------

-917א

יחזקאלי יהודית (גלילי)
תאור :מחברות מעבודתה בבתי ספר יסודיים ,תוכניות הדרכה ,טיוטות של ספריה ,מחברות תלמידים
-----------------------------------------------------------------------------29א

יחיאלי יחיאל
תאור :נאומים תעודות מסמכים ומכתבים.מוסד ביאליק.בית הספר לבנות ביפו .בית הספר לבנים ביפו.
פרוטוקול מרכז אגדת המורים תר"ע  ,221.5ועידה  22תרצ"ז ,תצלומים
משנת 2492 :עד שנת2414 :
-----------------------------------------------------------------------------2א

ילין אביעזר
תאור :לימודיו בירושלים ,עבודתו בהסתדרות המורים ,תצלומים
-----------------------------------------------------------------------------199א

ילין דב
תאור :צלום מכתב של דפנא לאביעזר ילין ,צלום מכתב דוד ילין לאייזנברג
מספר תיקים2 :
משנת 2495 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------211א

ילין דוד
תאור :מסמכים אישיים
-----------------------------------------------------------------------------117א

ינאי סרח (דנין)
תאור :למודיה בסמינר לוינסקי ,עבודתה בבית ספר לבנות בנוה צדק
מספר תיקים2 :
משנת2429 :
-----------------------------------------------------------------------------175א

ינון אברהם
תאור :מאמרים וספורים בנושא אגדה ,ספרות ומקרא .בחינות גמר בבתי הספר התיכוניים:תקנות תוכניות
ושאלות .נושאים מעובדים להוראת מקרא ,יהדות ,ספרות .תעודות אישיות
מספר תיקים75 :
משנת 2419 :עד שנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------99א

יעקב ברעם
תאור :תמונת תלמידי בית הספר לדוגמא  ,רשימות סטטיסטיות של תלמידים מתרפ"ו ,תרפ"ח.עלון תלמידים
תרפ"ט ,תוצרת הארץ ,דו"ח על בית ספר לדוגמא שעל יד סמינר לוינסקי ,מעון היילפרין ,תכנית לימודים של
בתי הספר המאוחדים ,נוארק ,ניו ג'רסי
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2424 :
---------------------------------------------------------------------------225א

יעקבוס יוסף חיים
תאור :לזכרו
מספר תיקים2 :
משנת2491 :
-------------------------------------------------------------------------919א

יעקובסון חנה (חפץ)
תאור :עבודות מימי לימודיה בחוג לחינוך ומחשבת ישראל ,אוניברסיטת חיפה ,יומן פדגוגי:בית ספר למל,
עממי חדרה ,סוקולוב ,ירושלים עבודה :ייסודו של בית ספר עממי א ,חיפה
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------249א

יפה יצחק
תאור :קורות יצחק ובלה יפה ,כתבי יצחק יפה  -מחקרים במקרא ובגיאוגרפיה
מספר תיקים2 :
משנת 2419 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------125א

יפה עמנואל
תאור :עלון החוג לפסיכולוגיה פדגוגית ,חיפה
מספר תיקים2 :
משנת 2412 :עד שנת2415 :
-----------------------------------------------------------------------------221את

יפה קיסלהוף אוגניה
תאור :כרטיסי חבר :הסתדרות המורים והגננות ,תרבות ,פינסק; הסתדרות המורים ,הראלי ,חיפה תצלום
מספר תיקים2 :
משנת 2412 :עד שנת2414 :
-----------------------------------------------------------------------------977א

יפתח אל אסתר (יעקובזון)
תאור :לימודיה בעממי א' ,חיפה; רשימת בוגרי מחזור ,תמונות מחברות נושא ,יומן לימודים יומי ,תרצ"ט-
ת"ש-תש"א עבודה בתולדות עם ישראל; על מקוה ישראל
מספר תיקים2 :
משנת 2417 :עד שנת2492 :
-----------------------------------------------------------------------------224את

יצחק דוד ד"ר
תאור :חוברות :מבשרי הציונות בגרוזיה ,לתולדות הוראת השפה העברית בקרב יהדות גרוזיה ,ציון
מספר תיקים2 :
משנת 2471 :עד שנת2471 :
-----------------------------------------------------------------------------241את

יצחקי שלמה
תאור :לתולדות החינוך היהודי בטרנסלבניה ,מאמרים,ראיונות אישיים ,תמונות
מספר תיקים2 :
משנת 2419 :עד שנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------12א

יקותיאלי חביב
תאור :תעודות לימודים ,ספרי לימוד וסיפורים .תמונות ,גאולה הוראת עברית בתורכיה ,מערכת השעורים
כתות א-ב ,ראשון לציון ,למודי הטבע:הצבעוני ,התחש .תכנית חג האילנות ,מקוה ישראל ,תר"פ
מספר תיקים2 :
משנת 2114 :עד שנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------294את

ירון יהושע
תאור :פרקים ,ירחון לעניני חנוך וספרות ,הסתדרות המורים העבריים ,רומניה והמשכו בישראל וארגנטינה;
שלום זשורנאל פאר קינדער ,ארגנטינה; ניבון המקרא; אבות ובנים; מבוא למדרש הלשון
משנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------291א

ירושלמי אליעזר
תאור :עבודתו במחנות העקורים באטליה ,מאמרים בכתבי עת
מספר תיקים1 :
משנת 2497 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------22א

ירושלמי נחום
תאור :אוטוביוגרפיה
משנת2424 :
-----------------------------------------------------------------------------597א

ירס יפה
תאור :חומרים להוראת אנגלית
מספר תיקים2 :
משנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------227א

ירקוני אליהו
תאור :תמונות משרותו בגדוד העברי במלחמת העולם הראשונה ,תמונות תלמידותיו ותלמידיו בפתח תקוה
קטע מעיתון ,המקור בארכיון פתח תקוה
משנת 2421 :עד שנת2424 :
-----------------------------------------------------------------------------

-111א

ישראלי שרה (כהן)
תאור :למודיה בסמינר לוינסקי ,חומר לימודי והשתלמויות בנושא הוראה מסייעת ,חגים ואמנויות
מספר תיקים4 :
משנת 2417 :עד שנת2471 :
-----------------------------------------------------------------------------151א

ישראלית רוחמה
תאור :מחברות עבודה ,ספרי קריאה מעשה ידיה ,כרטיסיות להוראת לשון וחשבון ,הרצאות בהשתלמויות,
רשימות לאורים ,פלקטים ,תולדות חיים של ישראלי
מספר תיקים1 :
משנת 241- :עד שנת249- :

א|ב|ג|ד|ה|ו|ז|ח|ט|י|כ|ל|מ|נ|ס|ע|פ|צ|ק|ר|ש|ת
-292את

כגן ליובה
תאור :תעודה :למודים ברומניה
מספר תיקים2 :
משנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------119א

כהן אפרים
תאור :תמונה ושני מסמכים
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2429 :
-----------------------------------------------------------------------------24א

כהן ברונקה ואלימלך
תאור :הועד היהודי למען החיל היהודי ,שליחות ברומא ,פרחי ציון ,חומר לימודי מאיטליה.
משנת 2421 :עד שנת2415 :
-----------------------------------------------------------------------------112א

כהן גאונה
תאור :הוראת הלשון ,תחביר ,פסיכופיזיונומיה ,הגיגים,
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------241את

כהן מינה
תאור :גליונות ציונים מבית ספר לעברית תרבות ומבית ספר עברי שפה ברורה
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------11את

כהן מרקו מרדכי
תאור :תעודות על לימודיו בבית הספר העברי ,שומלה; בקורס של הסתדרות לשפה ולתרבות עברית
אישורים על עבודתו כמורה בשומלה ,סופיה ,דו"ח פיקוח ,מכתבים מההסתדרות הציונית ,בולגריה
מספר תיקים2 :
משנת 2424 :עד שנת2499 :
-----------------------------------------------------------------------------211א

כהנא מ.
תאור :צלומי מסמכים הקשורים לתולדות גמנסיה הרצליה ,תל אביב
מספר תיקים2 :
משנת 2497 :עד שנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------299א

כנעני יעקב
תאור :תעודות אישיות ,תמונות :צעיר ציון ,בולגריה ,רומניה ,מכתבים מד"ר יעקב לוי עורך החינוך ,מאמרים
ועבודות לתואר כפר ילדים ,כפר ויתקין ,גמנסיון עברי ,שבלי .תמונות מחנכים
מספר תיקים1 :
משנת 2497 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------259את

כץ מאיר
תאור :חינוך יהודי בדרום אפריקה
מספר תיקים57 :
משנת 2421 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------211א

כרמי זאב
תאור :לתולדות בית ספר עממי א' ,חיפה ,השחר להורים (לזכרו) ,הצעה ליסוד בית ספר מקצועי לבנאות
בחיפה .מכתב מאריה דרור
מספר תיקים2 :
משנת 2494 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------151א

כרמיאל ישעיהו

תאור :מסמכים אישיים ,מכתבים ,מחברות עבודה ,רשמי מסע ,מאמרים שפורסמו .תמונות :נוה צדק ,בית
חינוך בצפון ,כצנלסון ,גבעתיים ,תיכון עירוני ו'
מספר תיקים1 :
משנת 2419 :עד שנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------224א

כרמלי בנימין
תאור :לזכרו
מספר תיקים2 :
משנת2494 :
-----------------------------------------------------------------------------171א

כרמלי פתחיה
תאור :שלושה יומנים ביידיש מפתח תקוה
משנת 2499 :עד שנת2492 :

א|ב|ג|ד|ה|ו|ז|ח|ט|י|כ|ל|מ|נ|ס|ע|פ|צ|ק|ר|ש|ת
-1א

לב טוב פתחיה
תאור :פעילות ציבורית בהסתדרות המורים ,ועדה לתוכניות לימוד ,התכתבות אישית ,תעודת אזרח כבוד בית
הספר העממי ע"ש ויצמן בהרצליה,
מספר תיקים1 :
משנת 2422 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------72א

לב עמוס אברהם
תאור :שתי תמונות
מספר תיקים2 :
משנת2451 :
----------------------------------------------------------------------------179א

לב צבי
תאור :הצעת תכנית ללימודי הטבע בכתות ד-ח בבית הספר העממי ,פעילות המכון הפדגוגי למדעי הטבע,
אטלס לביאולוגיה,גופנו מערכת האברים ,לוחות להרכבה ,מכשירי הרכבה קטלוג פיסיקה ,החשמל
משנת 2495 :עד שנת2471 :
-----------------------------------------------------------------------------52את

לבון זליג
תאור :תצלומים :בית הספר העברי  ,קופיצינצה
מספר תיקים2 :
משנת2429 :
-----------------------------------------------------------------------------921א

לביא בלה (ליבסטאג) משה סמבטיון
תאור :יומן אישי ומחברות עבודה.מסמכים אישיים ומכתבים .הזמנות לתערוכות .קטעי עיתונות ,עבודה בבתי
ספר של החינוך המיוחד בתל אביב
מספר תיקים25 :
משנת 2421 :עד שנת2449 :
-----------------------------------------------------------------------------1את

לבנה זאב (לרמן)
תאור :תעודות ואלבומים מעבודתו בבי"ס תרבות ,ברנוביץ ,צעירי ציון ,פינסק; בי"ס התחייה בריסק דליטא
;סמינר תרבות ,קיוב; צעירי ציון ,חומסק; גמנסיה גאולה ,תל אביב; ביה"ס תכון למסחר
מספר תיקים9 :
משנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------919א

לבנה רבקה
תאור :חוברות ,תוכניות לימודים והתכתבות הוראת נושא הישוב בו אני גר ,לקראת המקראה הראשונה:
חביבה שלו ,דרכים פרויקט עמק שלי
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------124א

לבנון יהודה
תאור :צילום מכתבו של מרדכי בלנקה לבנון לאביו על למודיו בבית הספר להאציל למל בירושלים והופעתו
בפני הכנסיה בזכרון יעקב
מספר תיקים2 :
משנת2491 :
-----------------------------------------------------------------------------129א

לבנון יחיאל
תאור :עבודתו כמפקח
מספר תיקים21 :
משנת 2497 :עד שנת2415 :
-----------------------------------------------------------------------------215א

לבני יצחק
תאור :מכתבים אישיים ,התכתבות עם ועד הלשון,הרדיו ,כרטיסי עבודה ,מחקרים .ספרי לשון .בחינות בלשון,
עבודות תלמידים .יומן המורה שלומית לבני,אולפן עציון ,בקעה .צואה לעת מצוא
משנת 2412 :עד שנת2415 :

-----------------------------------------------------------------------------22א

לדיז'נסקי י.
תאור :דבריו בועידה הי"ז בנושא ביטוח הדדי .הפקדת ספריו בספרית קמברידג'.
מספר תיקים2 :
משנת 2494 :עד שנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------211א

לובמן יעקב (מרדכי)
תאור :דברי מרדכי לובמן באספת היסוד ,מכתבים לאחותו דינה ,חגיגת חצי יובל לאפרים כהן ,תמונה מבית
יתומים ,י-ם .בערמת חבר הקיני ,מחזה שהוצג במקוה ישראל ,חוזר מאוהבות שפת ציון ,זרובבל
מספר תיקים2 :
משנת 2152 :עד שנת2422 :
-----------------------------------------------------------------------------971א

לוי אריה ,פרופ'
תאור :ניירות עבודה ,טיוטות שנדונו ,תוקנו ושונו על ידי צוות הפיתוח ביחידה לתכניות לימודים ,משרד
החינוך לספר הלימוד :שיעורים במקרא ,תורה :שמות ובמדבר לבית הספר הממלכתי2472 ,
מספר תיקים2 :
משנת 2411 :עד שנת2472 :
-----------------------------------------------------------------------------4א

לוי בכור
תאור :פרוטוקולים מישיבות הסתדרות המורים בדרום ,מכתבים ,ספר הפרוטוקולים של ועד המושבה
רחובות ,ציוני תלמידים ,תעודות אישיות ,מחברות תלמידים .בתי הספר בגדרה ,עקרון ,באר טוביה ,תמונות
מספר תיקים22 :
משנת 2114 :עד שנת2471 :
-----------------------------------------------------------------------------211א

לוי יעקב ד"ר
תאור :תכניות לימוד להוראת ההסטוריה ,טיוטות ומאמר
מספר תיקים19 :
משנת 2421 :עד שנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------142א

לוין אידה עדה
תאור :מחברות מעבודתה כגננת ,אגדות ומשלים לילדים.תעודה.
מספר תיקים2 :
משנת 2412 :עד שנת2415 :
-----------------------------------------------------------------------------195א

לוין אסתר (אשבל)
תאור :תעודות ומחברות מבית הספר של עזרה ,ירושלים
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2425 :
-----------------------------------------------------------------------------241א

לוין דוד
תאור :הרצאותיו :הסתדרות המורים העבריים ,הסניף הארופאי .במועצת המורים ,ירושלים ,תש"ט .בועידה
הי"ז של הסתדרות המורים .דברים אודותיו אחרי מותו
מספר תיקים2 :
משנת 2494 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------291א

לוין משה
תאור :ספרי לימוד בבוטניקה ובגאוגרפיה
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------915א

לוין סימה (ולקובסקי)
תאור :עלונים שערכה וכתבה בעת לימודיה בבית חינוך בצפון,תל אביב ,מישיבות המועצה ,ידיעות הועד
הפועל ,החוגים שלנו ,שירים
מספר תיקים2 :
משנת 2415 :עד שנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------24את

לוין שאול ד"ר

תאור :המועצה הארצית לחינוך ולתרבות בברזיל מאמרים ,עלונים ,הרצאות
מספר תיקים9 :
משנת 2451 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------122א

לוין שלום ד"ר
תאור :החינוך בשנות השבעים ,הרצאה בישיבת הפתיחה של הועידה הכ"ג .ההוראה כפרופסיה והסתדרויות
המורים ,שעור באוניברסיטה
מספר תיקים2 :
משנת 2479 :עד שנת2477 :
----------------------------------------------------------------------------951א

לוין-שלי דימה
תאור :פרס מופת לחינוך על שמה קורות חיים
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------991א

לוינטון מרים (מירה)
תאור :עבודתה בהשתלמויות מורים ,אגודת "אליקה" ,מאמרים ,דפי עבודה ,משחקים
מספר תיקים1 :
משנת 2412 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------229א

לויצקי ב( .חנה)
תאור :סדר היום של הועידה הארצית הראשונה של תרבות בפולניה ,תמונות :בית הספר העברי בניקולאיב,
בית חינוך א' ,תל אביב ,בית ספר תל נורדוי ,תל אביב ,אגודות הבריאות ,תל אביב
מספר תיקים2 :
משנת 2422 :עד שנת2497 :
-----------------------------------------------------------------------------211את

לומניץ
תאור :שתי מחברות להוראת עברית ומדעים אחרים ,כתובות ביד
מספר תיקים2 :
משנת2142 :
-----------------------------------------------------------------------------112א

לונשטין אסתר
תאור :מחברת מעבודתה בבית ספר ארלוזורוב בקרית חיים
משנת2457 :
-----------------------------------------------------------------------------111א

ליבנה זאב
תאור :חומר עזר להוראת לשון ,טבע ,מתמטיקה ,ספרות .שאלוני בחינות בגרות ,מבחנים ותרגילים גאולה
תל אביב ,לזכר בנו ראובן,בית חינוך ,ארגון המורים לטבע ,מכתבי משה גיל
מספר תיקים1 :
-----------------------------------------------------------------------------251א

ליברמן יוסף
תאור :לתולדותיו ,נכתב על ידי האח בנימין .הוראה בבית ספר עברי בדמשק ,בבית ספר לבנות א'
בירושלים,פעילות במכבי
מספר תיקים2 :
משנת 2451 :עד שנת2417 :
----------------------------------------------------------------------------599א

ליטמן דוד דב
תאור :תעודות אישיות ,עבודתו בברגן בלזן גמנסיה החי"ל ,סמינר שיין .לימודיו בפולין ,באוניברסיטה
העברית .מכתבי תנחומים ,תצלומים
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2411 :
רק העתקים ,המקור בידי המשפחה
-----------------------------------------------------------------------------241א

ליואי אברהם
תאור :בית ספר תחכמוני ביפו :חוברות דו"ח בעברית ,יידיש וגרמנית ,תוכניות לימוד ,אספות הועד הפועל,
מכתב ,לתולדות המוסד

מספר תיקים2 :
משנת 2494 :עד שנת2495 :
-----------------------------------------------------------------------------252את

ליטא
תאור :אוסף ציורי ילדים מבתי ספר בליטא
-----------------------------------------------------------------------------211את

ליטבק ברכה
תעודה :גמנסיה יהודית ממשלתית ,רובנה
מספר תיקים2 :
משנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------19את

לינדנר ז.
תאור :חיינו ,עתון עדת התלמידים ע"י הגמנסיה העברית יבנה ,לודג'
מספר תיקים2 :
משנת2425 :
-----------------------------------------------------------------------------224א

ליסר מלכה (שקלרסקי)
תאור :תמונת ילדי בית היתומים בברנוביץ לאחר פרעות פטלורה ,ילדי בית החינוך לילדי עובדים ,תל אביב.
ילדי בית הספר בשכונת בורוכוב ,המורה גדליהו שקלסקי
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2499 :
-----------------------------------------------------------------------------142א

ליפשטאדט מרגלית
תאור :מכתבים מארץ ישראל.
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2429 :
-----------------------------------------------------------------------------922א

ליפשיץ מינה ד"ר
תאור :קורות חיים נרשם ב2442-
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------929א

לקובסקי לאה
תאור :עבודתה בבית ספר א.ד.גורדון בתל אביב ,מכתבים וציורים של תלמידים
מספר תיקים2 :
משנת 2452 :עד שנת2479 :
-----------------------------------------------------------------------------271את

לרנר נחמה ושרה
תאור :תעודות ,בית הספר בצ'רנוביץ' ,קורס לגננות ,קורסים פדגוגיים
מספר תיקים2 :
משנת 2425 :עד שנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------521א

לרנר עטרה (קלינסקי(
תאור :תעודות מעבודתה בארץ ,שאלון אישי ,בקשה לצאת לפנסיה ,צילום מהסמינר בצ'רנוביץ' ,צילומים
מעבודתה בצ'רנוביץ' ,בדרום אמריקה ובקורסים להנחלת הלשון בתל אביב
מספר תיקים2 :
משנת 242- :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------144א

לרנר-הורוביץ צדקנית
תאור :על עבודתה בדורנה ,צילום סמינר למורים ,צ'רנוביץ' ,עבודה בקפריסין ,מורה בזרם העובדים ,פנקס
חבר בהסתדרות המורים ,תמונות מבית ספר ויתקין ,תל אביב ,תעודות נטיעת עצים
מספר תיקים2 :
משנת 2497 :עד שנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------912א

לשם ציפורה (ויזל)
תאור :מחברות ,אלבומים ,דגמים שהכינה לתלמידיה חוברות עבודה למורה ולתלמיד ,עבודות תלמידים
בשעורי מלאכה בבתי ספר שונים ,לבטוב ,הרצליה ,קרית יערים ,רמת השרון ,סמינר למורי מלאכה

משנת 2459 :עד שנת2415 :
-----------------------------------------------------------------------------297א

לשצ'ינסקי יעקב
תאור :רשימת חומר הנמצא בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בירושלים
מספר תיקים2 :
משנת2411 :

א|ב|ג|ד|ה|ו|ז|ח|ט|י|כ|ל|מ|נ|ס|ע|פ|צ|ק|ר|ש|ת
-219א

מאירי יהושע
תאור :זכרונות מבית אבא ,עבודתו כמורה בברסטק ,בדמשק ,בראש פינה ,כפר תבור ובלפור ,תל אביב.
פעילותו במחלקה לכלכלה של הסתדרות המורים ,קטעי עיתונים .קונטרס לתנ"כ
מספר תיקים2 :
משנת 2414 :עד שנת2479 :
-----------------------------------------------------------------------------47א

מדליה משה
תאור :מסמכים אישיים בודדים .תמונות מן הגדוד העברי ,עשור לשפיה
מספר תיקים2 :
משנת 2422 :עד שנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------245א

מהלמן ישראל ד"ר
תאור :קטעי עיתונות
מספר תיקים21 :
משנת 2427 :עד שנת2472 :
-----------------------------------------------------------------------------924א

מהרש"ק י .ד"ר
תאור :התכתבות על דבר עבודתו בבית הספר העברי ביפו ,ועם מורה מבית הספר תחכמוני בירושלים.
תמונות מבית ספר תחכמוני בתל אביב
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------119א

מוריס נתן ד"ר
תאור :כתב היד של ספרו תולדות החינוך של עם ישראל
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------941א

מוריק אברהם
תאור :תמונות מעבודתו כמנהל בבית הספר רמז ,ראשון לציון ,שיר ,דף זכרונות
מספר תיקים2 :
משנת2452 :
-----------------------------------------------------------------------------251א

מושנזון ברנרד
תאור :מסמכים אישיים ,הוראת המלאכה ,שעורי קיץ ,הוראת המלאכה בגמנסיה הרצליה ,תל אביב,
מחברות ,לתולדות הגמנסיה העברית הרצליה ,לזכרו של יעקב מוזיר ,יומן תלמידים
מספר תיקים2 :
משנת 2112 :עד שנת2459 :
-----------------------------------------------------------------------------912א

מטמון-דויד עבריתה
תאור :מחברת בנושא הפסיכולוגיה מלימודיה במכללה
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------291א

מיוחס יהושע
תאור :דפים לעבודה בתנ"כ ,ממרות  ,בית ספר יסוד המעלה תל אביב
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------299א

מייזל רבקה וחיה
תאור :אמצעי משחק ולימוד לפי שיטת מונטסורי
-----------------------------------------------------------------------------999א

מיכאל עזרא
תאור :עבודתו כמפקח וכמנהל האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך סיורים ,דוחות ,תוכניות לימודים
מספר תיקים95 :
משנת 2415 :עד שנת2445 :

-----------------------------------------------------------------------------274א

מיכאלי זבולון
תאור :צילום תעודה מהסתדרות המורים העברים בלטביה ,המורה
מספר תיקים2 :
משנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------49את

מיכאלי צבי (איינגימרץ)
תצלומים :תלמידי גמנסיה תרבות פינסק עם זהויים וקורותיהם; תעודות מהגמנסיה מחברות ,מכתבים

תאור:
 ,עתון
מספר תיקים2 :
משנת2427 :
-----------------------------------------------------------------------------274א

מיכאליס חווה
תאור :חוברת וויליאם סטרן  : 2411-2172האיש והישגיו
----------------------------------------------------------------------------117א

מילמן כפכפי שושנה
תאור :תמונות מעבודתה בגן הילדים בתל אביב
----------------------------------------------------------------------------274את

מילר חיים מאיר
תאור :קופסת אותיות ששימשה להוראת קריאה לילדים ,וינה
----------------------------------------------------------------------------299תא

מירנבורג דוד
תאור :דפי הגהה לקראת הוצאת ספר לזכרו בעריכת אליהו גלעין
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------114א

מישורי ישראל משה
תאור :תמונות מבתי הספר ביאליק ויבנה בתל אביב
מספר תיקים7 :
-----------------------------------------------------------------------------212א

מלמד יצחק
תאור :תמונות מביקורים של ג'ימס רוטשילד וצ'רצ'יל
מספר תיקים2 :
----------------------------------------------------------------------------212א

מלץ ד.
תאור :מכתב
מספר תיקים2 :
משנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------294א

מלצר אריה
תאור :עבודתו בבית ספר ע"ש גולדברג ברמת גן
----------------------------------------------------------------------------251את

מנדלסון מרדכי יצחק
תאור :מכתב לבר המצוה של שלי שרטר ,קנדה
משנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------522א

מנדלסון פנינה
תאור :אזורי הארץ ומזג האוויר ,הוראת המושג הגיאוגרפי איזור באמצעות תחזית מזג האויר ואמצעי
התקשורת ,מכללת לוינסקי ,חוברת ודפי המחשה
מספר תיקים2 :
משנת2417 :

----------------------------------------------------------------------------271א

מנוח י.
תאור :צילום מכתבים מאביעזר ילין
מספר תיקים2 :
משנת2451 :
-----------------------------------------------------------------------------191א

מנצ'ל בן-טובים פועה
תאור :ספר לזכר פרופ' מנצ'ל
-----------------------------------------------------------------------------914א

מרבך סוניה
תאור :עבודתה כמורה וכמפקחת בחינוך המיוחד.
מספר תיקים19 :
משנת 2421 :עד שנת2474 :
-----------------------------------------------------------------------------122א

מרגולין אברהם
תאור :התכתבות בנושא זכויותיו לפנסיה
מספר תיקים2 :
משנת 2451 :עד שנת2479 :
-----------------------------------------------------------------------------951א

מרגולין ,יהושע הדוד יהושע
תאור :בבליוגרפיה של כתביו ,הטבען הצעיר יוצא לאור על ידי חוג הטבענים ,מקוה ישראל ,שתי חוברות
הפנה החיה ,הזמנה ליום עיון תשנ"ד
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------292א

מרום ישראל (מרמינסקי)
תאור :החינוך המקצועי בהסתדרות ,הועדה לחינוך במקצועי ,דוחו"ת ,מאמרים ,התכתבויות
מספר תיקים2 :
משנת 2451 :עד שנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------74את

מרני צפורה
תאור :חומר שחולק בכנס היובל של המועצה הארצית למען ה חינוך העברי באמריקה הרצאה של דושקין;
אביב; הנחלת הלשון; שבילי החינוך
מספר תיקים2 :
משנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------59א

מרני צפורה
תאור :תלושי משכורת בולים ופרסומים
מספר תיקים2 :
משנת 2411 :עד שנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------42א

משה פלד (פלדשטיין)
תאור :החינוך המקצועי בישראל
מספר תיקים11 :
-----------------------------------------------------------------------------997א

משולח דבורה
תאור:

תמונות מעבודתה בכתות הנמוכות בבית ספר על שם ויתקין
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נאמן אהרון
תאור :מכתבים מאמרים ופרוטוקולים מישיבות
מספר תיקים29 :
משנת 2422 :עד שנת2472 :
-----------------------------------------------------------------------------199א

נאמן מזיא לאה
תאור :זכרונות מעבודתה בגן הילדים העברי ביפו .2495 ,תמונתה
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------71א

נאמן משה
תאור :לזכרם:לנופלים בנבי יושע,על מות,הד החינוך
מספר תיקים2 :
משנת 2494 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------244א

נאמן משה חיים
תאור :מכתב לאגדת אחיעבר באמריקה בחיפוש אחר מקום עבודה
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------5א

נאמן פנחס
תאור :מכתבים
מספר תיקים2 :
משנת2429 :
-----------------------------------------------------------------------------217א

נאמן רחל
תאור :צילום תעודה ,תמונה משפחתית ,תרע"ט
מספר תיקים2 :
משנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------124א

נבון שמואל
תאור :בעיות הקריאה בקרב אוכלוסיית ילדים בישראל ובארצות הברית
-----------------------------------------------------------------------------292את

נדלר הוגו עמנואל
תאור :תצלומים  :בית הספר התיכון היהודי קולטורה ,בוקרסט ,בית היתומים העגולים שחזרו ממחנות
בטרנסנסטריה
מספר תיקים2 :
משנת 2491 :עד שנת2499 :
-----------------------------------------------------------------------------11את

נהיר מ.א.ד"ר (קלרמן)
תאור :תעודה של תלמידו בגימנסיה הראלית ,וינה .מורה שבילי הלשון/ולף רוזנקרנץ תרע"א תמונת
רוזנקרנץ ,הכיתוב על מצבתו ,מנהיים ,רשימה אודותיו עבודתו כמורה בקולומיה
מספר תיקים2 :
משנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------219א

נוי מאיר
תאור :רשימה בבליוגרפית לשירי ארבעת המינים ,אליהו הנביא בזמר העברי ,מנגינות לאל הציפור
מספר תיקים2 :
משנת 2412 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------995א

נוימן בתיה
תאור :עבודתה כמפקחת בחינוך מיוחד ,השתלמויות מורים ,ניהול בתי ספר ,פירסומים ,ספרים .ראיון שערכה
עמה פנינה מנדלסון2991 ,
מספר תיקים21 :

-----------------------------------------------------------------------------225את

נוף נעמי (גולדמן)
תאור :תצלומים :הגמנסיה העברית ,ביאליסטוק
מספר תיקים2 :
משנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------17א

נחשון משה (קיפר)
חומר סטטיסטי על גימנסיה הרצליה.אסופת מסמכים .מועצת המורים למען הקרן הקימת ,תרבות,

תאור:
והלין
משנת 2421 :עד שנת2472 :
-----------------------------------------------------------------------------49א

ניב יעקב (הלפרין)
משנת 2412 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------912א

ניר יהודה (גרוזמן)
חינוך מיוחד ,מסמכים אישיים ,נושאים מעובדים ,הכשרת מורים .לוח קיר שבועי לבני משפחת גרוזמן,

תאור:
תשנ"ה
מספר תיקים4 :
משנת 2451 :עד שנת2471 :
-----------------------------------------------------------------------------249את

ניר צפורה
תאור :צילומים מבית הספר העממי ,אוסטרבה ,אוסטריה; קורות חייו של מורה בבית הספר העממי
באוסטרבה לאופולד לוינגר
משנת 2411 :עד שנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------191א

נמיר אורה
מעבודתה כחברת כנסת וכיושבת ראש ועדת החינוך והתרבות של הכנסת .פעילות חינוכית במפלגת

תאור:
העבודה
מספר תיקים92 :
משנת 2472 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------157א

נסני משה
תאור :מכתב למשרד החינוך בעניין התלמידים הדתיים
מספר תיקים2 :
משנת2499 :
-----------------------------------------------------------------------------271א

נרדי נח
תאור :תכניות לימודים ,מבחנים ,השגים בחשבון ,תעודות גמר ,בקורים בבתי ספר ,חוק חינוך חובה הוראות
ונהלים ,מועצת המפקחים ,ועדות חינוך ברשויות מקומיות ,הסקר ,ועד מנהל למערכת החינוך,
מספר תיקים15 :
משנת 2417 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------9א

נשרי אורלוב צבי
תאור :מסמכים אישיים ,רשימה אודותיו מאת שמעון סאמט
מספר תיקים2 :
משנת 2491 :עד שנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------71א

נשרי דוד
תאור :לזכרו
משנת2451 :

מספר תיקים2 :
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סגיף יחיאל (פיאלקוב)
תאור :תצלום :הגמנסיה וילנה
מספר תיקים2 :
משנת2425 :
-----------------------------------------------------------------------------292א

סגל יוסף
תאור :עבודתו :בבית הספר מוריה ,בוקורשט ,רומניה; בגן הילדים ובית הספר העממי באחוזת הרברט
סמואל בהר הכרמל זכרון יוסף ע"ש גצלר .ענייני מועצת המורים למען הקק"ל.
מספר תיקים22 :
משנת 2422 :עד שנת2499 :
-----------------------------------------------------------------------------215א

סגל יוסף בן ירחמיאל (שגלוב)
תאור :פנקס בית הספר ממ"ד מקור חיים ,בני ברק תשי"ז-תשכ"ג ,ארץ אבותינו מאת דוד ילין ,גלויות מד"ר
ברוור ,הפקדותיו בגנזים ,תעודה מבית המדרש למורים מזרחי ,רושלים ,תרפ"ד
מספר תיקים2 :
משנת 2414 :עד שנת2472 :
-----------------------------------------------------------------------------51את

סובול יוכבד (רודנר)
תצלום :גמנסיה קובנה
מספר תיקים2 :
משנת2425 :
-----------------------------------------------------------------------------217א

סוכובולסקי תמימה
תאור :עבודות ,תמונה
מספר תיקים2 :
משנת 2497 :עד שנת2429 :
-----------------------------------------------------------------------------25א

סום אברהם
תאור :תעודת מניות ,התכתבות עם ויתקין
מספר תיקים2 :
משנת 2499 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------211א

סופר משה
בשעה זו

תאור:
מספר תיקים2 :
----------------------------------------------------------------------------2את

סטולמן זלדה
תאור :הרצאות וצילומים מהסימינריון למורים עבריים תרבות בוילנה ,תעודות
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------11את

סטוצקי מרים
תאור :תצלומים :בית ספר תרבות וילנה; בית ספר עממי לבנות צעירי ציון ,וילנה ,תרבות לידה גמנסיה ע"ש
אפשתין ,כנס יובל הסמנריון תרבות וילנה
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2415 :
-----------------------------------------------------------------------------91א

סטוצקי מרים
תאור :תצלומי ילדים ממחנה הפליטים ברלטטה באיטליה
מספר תיקים2 :
משנת2491 :
-----------------------------------------------------------------------------77א

סטרלצין משה
תאור:

לזכרו ,מורה לאנגלית בבית הספר תחכמוני ,נהרג בפרעות תרפ"א בכרם התימנים

מספר תיקים2 :
משנת2422 :
-----------------------------------------------------------------------------219א

סילמן אהרון
תאור :לזכרו
מספר תיקים2 :
משנת2494 :
-----------------------------------------------------------------------------277א

סילמן קדיש יהודה
תאור :התכתבויות ,לתולדות מלחמת השפות
מספר תיקים4 :
משנת 2499 :עד שנת2452 :
-----------------------------------------------------------------------------214את

סילמן שרה
תאור :אישורים :סיום גמנסיון עברי ,וילקומיר ,הארכת רישיון הוראה ,עבודתה בלי משכרת בבית ספר עממי
מס ,2 .ז'וסלי הוראה בבית הספר העממי יבנה ,ינובה מכתב מועד ההורים
מספר תיקים2 :
משנת 2425 :עד שנת2415 :
-----------------------------------------------------------------------------525א

סימון אריה
תאור :מכתב המתאר את עבודות במדרשה למורי כפר ,באר שבע
מספר תיקים2 :
משנת2999 :
-----------------------------------------------------------------------------222את

סלדה ליטוביץ (רטנר)
תאור :מספרי פאלקס ביבליאטעק אזע ,ברלין; טאשן לוח פון יידישן קינדערהויז; אזע ,ליטא; זומער צייט,
ווארשא; קוואל ,ווילקא ווישקער זאמלונגען; ספרי לימוד וקריאה ביידיש
משנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------254א

סלוצקי יחיאל
תאור :זכרונות על עבודתו כמורה בין ילדי העקורים בשטטין ,פולניה ובאטליה .ספורים לחגים .תמונות :בית
ספר ע"ש לוחמי הגיטאות ,שטטין ,בית ספר שבי ציון  ,אטליה
מספר תיקים2 :
משנת 2495 :עד שנת2472 :
-----------------------------------------------------------------------------92א

ססובר מנחם
תאור :בית הספר במחנה הפליטים ברלטה ,אטליה .מכתבים ,תמונות ,דו"ח ביקור של יעקב קוברינסקי
ממרכז ארגון הפליטים
מספר תיקים2 :
משנת 2497 :עד שנת2491 :
----------------------------------------------------------------------------12א

ספיבק י.
תאור :לזכרם של מורים.חוזרים.
מספר תיקים2 :
משנת 2415 :עד שנת2479 :
-----------------------------------------------------------------------------921א

ספרוני שמעון ואיטה
מחברות מעבודתו החינוכית בגבעת השלושה ומלמודיו באוניברסיטה ,ספרי לימוד מעבודתם בבתי

תאור:
ספר
----------------------------------------------------------------------------222את

ספרק נתן
תאור :תצלום :ילדים ומחנכיהם ,פרוזשאני
מספר תיקים2 :
משנת2415 :
----------------------------------------------------------------------------929א

סרי רחל

תאור :התכתבויות אישיות .מכתבי הורים מתקופת עבודתה כגננת בגן ימין משה בירושלים ,תעודות מבית
ספר עמל בירושלים ,מחברות מהשתלמויות ,כתבי יד של ספרים
מספר תיקים4 :
משנת 2421 :עד שנת2442 :

א|ב|ג|ד|ה|ו|ז|ח|ט|י|כ|ל|מ|נ|ס|ע|פ|צ|ק|ר|ש|ת
-242א

עוגן דוד
זכרונות מעבודתו בהוראה ובבריגדה
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------271א

עזרוני שרה (קפלון)
תאור :אחיע"ם  -איגוד לקידום אורח חיים ישראלי עברי מקורי הזמנות ,תוכניות ,הצעות
מספר תיקים2 :
משנת 2472 :עד שנת2472 :
-----------------------------------------------------------------------------999א

עטיה ויגרט מזל
תאור :מחברות שלה ושל תלמידיה כולל מבתי ספר בירושלים :הגבוה לחינוך ,סמינר בית הכרם ,הגמנסיה
העברית רחביה ,ומחברות מבתי ספר שנמסרו למוזאון הפדגוגי ע"ש יופה (בהקמה)
מספר תיקים1 :
משנת 2419 :עד שנת2979 :
-----------------------------------------------------------------------------45את

עידן זלדין יצחק אליעזר
תעודה והזמנה לנשף ,גמנסיה תרבות וילנה ,רשימות בעיתונות התקופה על מערכת החינוך היהודית

תאור:
בפולין
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------999א

עמירן פוגצ'וב עמנואל
תאור :חוברת גיתית ליום הולדת שמונים
מספר תיקים2 :
משנת2414 :
-----------------------------------------------------------------------------297א

עמרמי חיה
תאור :תמונות :בית ספר לבנות נוה צדק ? מחזור כ"ה בית מדרש למורים ולגננות ע"ש לוינסקי ,תל אביב
מספר תיקים2 :
משנת2497 :
-----------------------------------------------------------------------------51א

ענתבי יהודה
תאור :התכתבות בעניני ציבור וחינוך טבריה ,צפת וראש פינה ,מחזות ,ספר חברת גמילות חסדים לעדת
הספרדים אשר בראש פינה,תרס"ב תצלומים
מספר תיקים1 :
משנת 2491 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------292את

עפרון בנימין פאולינה
תאור :תצלום מספר סובלאק על עבודתו כמנהל הגמנסיה ,וולוצלווק ,הלשכה לחינוך ולתרבות ,ורשה ,מנהל
הגמנסי העברית ,סובלאק .עבודתה כמורה ומחנכת בגמנסיה העברית ,סובלאק
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------941א

עצמון דבורה

(שדה טרביזניק)

תאור :תמונות מבית הספר יסודות ,בני ברק ,אישור על עבודתה ברמת הדסה
מספר תיקים2 :
משנת 2452 :עד שנת2479 :
-----------------------------------------------------------------------------272א

עקביא אוריאל
תאור:

תמונות מחנכים
מספר תיקים2 :

א|ב|ג|ד|ה|ו|ז|ח|ט|י|כ|ל|מ|נ|ס|ע|פ|צ|ק|ר|ש|ת
-927א

פאיאנס מרדכי
תאור :חמש מחברות ובהן דפי זכרונות.מכתבים ותעודות הוקרה .עבודתו במבואות ים ,מכמורת
מספר תיקים2 :
משנת 2414 :עד שנת2441 :
-----------------------------------------------------------------------------141א

פוגצ'וב שניאור זלמן (עמיאב)
תאור :עבודתו בבתי ספר עבריים בורשה ,במוסקבה ,בתרבות בברלין ,ייסוד וניהול כפר הילדים שעל גבעת
המורה ,כפר הילדים ברמת גן .פעילות ציבורית חינוכית.
מספר תיקים11 :
משנת 2494 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------14את

פוגצ'וב שניאור זלמן
תאור :יומנים והתכתבויות מעבודתו כמחנך עברי במוסקבה ,ורשה ותרבות ,ברלין
מספר תיקים2 :
משנת 2494 :עד שנת2429 :
-----------------------------------------------------------------------------41א

פוזננסקי מנחם
תאור :שאלונים ותמונות מתקופת עבודתו בבית הספר לבנות ביפו ובבית ספר תל נורדאו
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2491 :
-----------------------------------------------------------------------------214א

פוחס יצחק
תאור :לזכרו
מספר תיקים2 :
משנת2494 :
----------------------------------------------------------------------------252א

פולטשינסקי לאה
תאור :זכרונות מילדותה באודיסה ,למודים בסמינר של הלפרין ,עבודתה בגן עברי ביקטרינוסלב ,בקיוב,
בהוראת עברית לבני נוער
מספר תיקים2 :
משנת 2499 :עד שנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------12את

פוליקמן אברהם
תאור :מכתבים מהועד המרכזי של החברה לחנוך ולתרבות עברית בבסרביה ,הסתדרות צעירי ציון יאססי
נשיא ועד בית הספר העברי ,פודול-אילוי
מספר תיקים2 :
משנת 2422 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------297את

פולק רוחמה
תאור :מחברות מלימודיה בסמינר ,לבוב ספרי לימוד זאאלאגיע/אטא שמייל; יוסף טרומפלדור תולדות
חייו/פסח ליפוביצקי
מספר תיקים2 :
משנת242? :
-----------------------------------------------------------------------------121א

פולק שמעון
תאור :פעילות ב :מועצת המורים למעו הקרן הקיימת ,ברית עברית עולמית ,הארכיון.
מספר תיקים9 :
משנת 2421 :עד שנת2471 :
-----------------------------------------------------------------------------912א

פורן זבולון
דף לזכרו

תאור:
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------599א

פורת שלמה (פרוינד)

תאור :מחברת גיאורגרפיה ,גמנסיה בלפור תל אביב ,המורה :שניידר ,חוברות דבש וחלב תחת לשונך
שכתבה רעיינו חנה פורת
מספר תיקים2 :
משנת 2499 :עד שנת2492 :
-----------------------------------------------------------------------------917א

פורת רנה (מרקובסקי)
תאור :מחברות מלמודיה בבית הספר העממי ,כפר יהושע; צילום מכתבים של סבה המנהל יוסף מרקובסקי
מספר תיקים2 :
משנת 2495 :עד שנת2497 :
-----------------------------------------------------------------------------15את

פייבלוביץ שרגא פייבל
תאור :תמונתו ,מלמד צנסטוכוב
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------24א

פיינסוד סוקניק חסיה
תאור :מחברות מלמודיה בברלין ,עבודתה כגננת בירושלים ,פעילות בהתאחדות הגננות ,הסתדרות המורים.
פרקי גן ,ספר זכרונות ,לזכר אישים ,תמונות רבות
מספר תיקים29 :
משנת 2491 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------911א

פילבינסקי אסתר,
תאור :צילום הודעה של ישראל קפלן על פתיחת בית ספר עברית בעברית בעיר מינסק .צילומי מאמרים
בנושא הנחלת הלשון
מספר תיקים2 :
משנת 2147 :עד שנת2441 :
-----------------------------------------------------------------------------99את

פילבסקי יעקב
תצלומים :יידישע פאלקס שול פון בראסלאוו,אוקראינה; היידיטשאק ,סיין ,קולטור ליגע פון מאליאט,

תאור:
ליטא
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2422 :
-----------------------------------------------------------------------------297את

פילצקי יצחק
תאור :תצלומים:בית הספר ,מרפאת ילדים המשתלה ,הלנובק טיולי הסתדרות המורים; בית ספר תרבות,
השומר הצעיר נובוגרודק ,בית ספר תרבות הנדביץ ,מולודצנה
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------1א

פינס נח
תאור :הוראת היסטוריה ,מכתבים
מספר תיקים2 :
----------------------------------------------------------------------------259א

פינצ'ובר אמתה (ורה)
תאור :לימודיה ועבודתה בירושלים
מספר תיקים2 :
משנת 2494 :עד שנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------29את

פינקל נתן צבי
תאור :תמונתו עם רעיתו ראשי תנועת המוסר ישיבת כנסת ישראל סלובודקה
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------912א

פינקלשטיין שמעון
תאור :חוברות וספרים מעבודתו כמפקח על החינוך החקלאי .סיור במוסדות חינוך באוסטרליה ובניו זילנד,
דוחות המפקח ,על המועדונים החקלאיים ,דפי מדור לנוער ולחינוך החקלאי
מספר תיקים2 :
משנת 2491 :עד שנת2419 :

-----------------------------------------------------------------------------129א

פיצ'וסטי אברהם
תאור :הפנוזה בהוראה
מספר תיקים2 :
משנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------219את

פירסט אהרון אדלר
חינוך יהודי בהונגריה  ,הגמנסיה לבנות ,מאה שנות חינוך יהודי בהונגריה ,הוכהוט אברהם
מספר תיקים5 :
משנת 2141 :עד שנת2471 :
-----------------------------------------------------------------------------241את

פישלר בן ציון
תאור :מלון צבאי פקודות ,מושגים ומונחים שנדפס בסמנריון למדריכים של הג'וינט בגירוש קפריסין
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------17את

פישר ליפה
תאור :תצלום :הנוער הציוני יזורנה
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------21את

פישר ברוניה (פינקרט)
תצלומים חובבי שפת עבר ,ווארשה ,תלמידות בית ספר פרטי עם המנהלת גרינבלט ,מקהלת מ.

תאור:
שניאור
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2429 :
-----------------------------------------------------------------------------219את

פישר שרה (שוסטרוביץ)
תאור :גני ילדים בארגנטינה ,רשימות של מוסדות חינוך ,התכתבויות עם סופרים עבריים ,תעודות,
השתלמויות בארץ ,תעודות אישיות ,ייווא ,חומרי לימוד
מספר תיקים22 :
משנת 2425 :עד שנת2414 :
-----------------------------------------------------------------------------211א

פלאום לוריא שלומית
תאור :לתולדותיה ,גננת בחברת עזרה ,ירושלים ,בגן העברי ,בגני ילדים בדמשק ,ובבית חינוך פרטי
בירושלים .מכתבים לחוה ורבה ,חוברת ,קטעי עיתונות וצילום של ד"ר מריה מונטסורי .טיוטות
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------211את

פלוטניק אסתר
תאור :תעודת סיום :גמנסיון עברי לבנות יבנה בלתי ממשלתי ,טלז בלשון ההוראה העברית ,המפקח על בתי
ספר מזרחי ,תל אביב לרב אולישקובסקי
מספר תיקים2 :
משנת 2412 :עד שנת2415 :
-----------------------------------------------------------------------------211את

פלונסקי ברזניק מרים (זילבר)
תאור :מחברות מלימודיה בקורסים לגננות ,תרבות ,ורשה ,תעודות מלימודיה ,קיצור תולדות חיים ,קטלוג
עבודות של הבת ,מינה זילברמינץ
משנת 2429 :עד שנת2425 :
----------------------------------------------------------------------------294א

פלנט חמדה (חבס)
תאור :בית ספר לשעות ערב לנערות עובדות של ויצ"ו בתל אביב ,תוכנית הלימודים ,הרצאה על תפקיד בית
הספר והעבודה בו ותמונות
מספר תיקים2 :
משנת2414 :
-----------------------------------------------------------------------------29את

פלסר צבי

תאור:

תצלומים מהסמנריון העברי בוילנה

מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2411 :
----------------------------------------------------------------------------221א

פלק בת שבע (עקרוני)
תאור :פסוקים ,מאמרות ומאמרים
מספר תיקים2 :
משנת 2499 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------942א

פלק חנה (סימקין)
תאור :תמונות מסופיה ,בולגריה ,מעבודתה בבבית ההספר לבנות ,תלפיות ,לדוגמא תל אביב ,טיול לקיסריה,
טיולי הצופים ,תמונות משפחתיות ,גן הילדים באליאנס ירושלים ,בת שבע פלק ,לוינסקי
מספר תיקים2 :
משנת2429 :
-----------------------------------------------------------------------------299את

פניאל נח (פלנטובסקי)
תאור :אישורים :עבודתו כמורה בבית הספר העממי ,וסילישיק ,לידה ובמוסדות תרבות בפולין עבודת מחקר,
ספרים ,דפי עבודה
מספר תיקים2 :
משנת 2427 :עד שנת2441 :
-----------------------------------------------------------------------------221את

פסח סאחא
כרטיס ביקור  ,וואלין

תאור:
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------222את

פסל אברהם ד"ר
תאור :תצלומים :בית ספר העברי ,קרקוב אישור על עבודתו בבית ספר העברי תרבות קרקוב ,ומשרד החנוך
של מרכז החלוץ ,לודז'
מספר תיקים2 :
משנת2497 :
----------------------------------------------------------------------------195א

פעקער יוסף יצחק
תאור :צילום חובת התלמידים בבית למוד כתב ולשון הקדש ,ירושלים
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------117א

פרבר שלמה
תאור :הוראת מדעי הטבע ,המכון הביולוגי חיפה ,הצעה לפרס חינוך ,קטעי עיתונות
משנת 2492 :עד שנת2479 :
-----------------------------------------------------------------------------112א

פרוינד משה
תאור :חינוך דתי בפרדס חנה
מספר תיקים2 :
משנת 2495 :עד שנת2491 :
-----------------------------------------------------------------------------211א

פריימן אברהם יוסף דר'
תאור :לזכרו
מספר תיקים2 :
משנת2494 :
-----------------------------------------------------------------------------29את

פרימן שרה
תאור :תצלום בית ספר לבנות ב ?
-----------------------------------------------------------------------------222את

פרישמן י.

תאור :יומן גיאוגרפי ,חוברת לעבודה עצמית ותרגילים בגיאוגרפיה/ערוכה בידי מ .גרדון ,ורשה  ,2424ספר
הלשון/ש.ל.גרדון
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------72את

פרל יואל
תאור :לתולדות המוסד לחינוך מיוחד אטוואצק ,צענטאס ,צילום אזכרה ליד קבר אחים אטוואצק
מספר תיקים2 :
משנת2451 :
-----------------------------------------------------------------------------17את

פרלמוטר שרה
תאור :תצלומים :בית ספר תרבות פלונסק  ,אישור לימודים
מספר תיקים2 :
משנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------275א

פרס י.
תאור :לתולדות רבי יוסף מיוחס
מספר תיקים2 :
משנת2452 :
----------------------------------------------------------------------------219את

פרסטי חוה
תאור :ספרי לימוד מעבודתה בבתי ספר יהודיים ,בואנוס איירס ,ארגנטינה
---------------------------------------------------------------------------11את

פרסיץ שושנה
תאור :תרבות ,ידיעות הועד המרכזי ,המחלקה האוקראינית
מספר תיקים2 :
משנת2421 :
----------------------------------------------------------------------------7א

פרסקי דניאל
תאור :חינוך יהודי בארצות הברית  -תכניות לימוד ספרי לימוד :פיסרבסקי ,פיינשטיין ,ספר המדריך
משנת 2429 :עד שנת2412 :
----------------------------------------------------------------------------529א

פרשל חיים ונחמה
תאור :מחברת תנ"כ ,מבחנים בחשבון ,בי"ס בורכוב ,גבעתיים ,2412 ,מבחני מתמתיקה למורים לא
מוסמכים ,תשכ"ו
מספר תיקים2 :
עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------111א

פת עקיבא
תאור:

עבודתו בעירוני א תל אביב בהוראת המדעים המדוייקים ,מבחנים
מספר תיקים2 :

א|ב|ג|ד|ה|ו|ז|ח|ט|י|כ|ל|מ|נ|ס|ע|פ|צ|ק|ר|ש|ת
-917א

צ'רנוב חוה (פארמן)
תאור :עבודתה כמורה ללשון ,כמנחה ומפקחת בחינוך מיוחד ,אלבומי תמונות ,דפי עבודה ,מאמרים ,קורות
חיים שלה ושל אביה יעקב פארמן
-----------------------------------------------------------------------------594א

צברי אביגיל
תאור :מאה שנות ציונות ,פרוייקט לימודי בית הספר הדר ,רמת השרון ,מפגשים-פרויקט העשרה ללימוד
אנגלית וערבית; השבת ,נושא לכתה ו בבית ספר קריית יערים ,רמת השרון ; מאה שנה להולדת בן גוריון
מספר תיקים2 :
משנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------979א

צדקה בתיה
תאור :עיתון א-ב ,חדשות השומרונים ,גליון 514
מספר תיקים2 :
משנת2442 :
-----------------------------------------------------------------------------194א

צויג שרה
תאור :אישור מסמינר לוינסקי על למודיה
מספר תיקים2 :
משנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------152א

צוק יעקב ויוכבד
תאור :מנהל בית ספר מקצועי לבנות ע"ש מאיה רוזנברג ,רחובות ,כפר העבודה לנערים בעמק ,בית ספר
לנערים עובדים ,תל אביב ,אגודת קורצ'ק ,מועצת המורים למען הק.ק.ל .פעילות ציבורית
מספר תיקים25 :
משנת 2412 :עד שנת2472 :
-----------------------------------------------------------------------------912א

צור אסיה
הרצאות,עבודות הגשה בנושאים טיפוליים.מכתבי תלמידים ,תדריכים לכתה הטיפולית,תערוכות ציורי

תאור:
ילדים.
מספר תיקים22 :
משנת 2417 :עד שנת2479 :
-----------------------------------------------------------------------------212את

צורנמל זאב
תאור :עט הצעירים עתון תלמידי בית הספר העברי לוטוטוב
מספר תיקים2 :
משנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------55א

צורף אפרים
תאור :מכתבים ,כתבי יד,הרצאות ומאמרים
מספר תיקים9 :
משנת 2419 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------71א

צורף עמוס
תאור :מכתבים .לזכרו .סולם של זוהר-ספר
מספר תיקים2 :
משנת2459 :
-----------------------------------------------------------------------------19את

צורצין חיה
תאור :תצלום חברי ועד הסניף והמועצה הפדגוגית תרבות סוקולקה ,פולין
מספר תיקים2 :
משנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------217א

ציברסקי בלה
תאור:

לזכרה

מספר תיקים2 :
משנת2494 :
----------------------------------------------------------------------------94את

ציטמן חיים
תאור :תצלומים :עבודתו בבית ספר תרבות :בברנוביץ וברזיל חוברות לימוד לתלמידי בי"ס התחיה ,לחניכי
בית המדרש למורים ,סן פאולו תכניות של ארועי סאן קאעטאנער שולע
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2459 :
-----------------------------------------------------------------------------221את

ציטרון שמואל י .ד"ר
תאור :החינוך היהודי באמריקה ,מחזות  ,תאטרון לילדים
-----------------------------------------------------------------------------211א

דוד צייבנר
תאור :לזכרו
מספר תיקים2 :
משנת2494 :
-----------------------------------------------------------------------------257א

ציפרין חיים
תאור :מחברות טיוטה לספר להוראת הנהלת ספרים למסחר ,לחקלאות ולתעשייה  ,הוראת החשבון כולל
תרגילים חוברת שחו ברה לרגל בקור הברון רוטשילד בראשון לציון
מספר תיקים2 :
משנת2142 :
-----------------------------------------------------------------------------174א

צמריון צמח ד"ר
תאור :עבודתו החינוכית ,ספרותית ,ציבורית .מכללת א.ד.גורדון ,חיפה
מספר תיקים75 :
משנת 2499 :עד שנת2414 :

א|ב|ג|ד|ה|ו|ז|ח|ט|י|כ|ל|מ|נ|ס|ע|פ|צ|ק|ר|ש|ת
-111א

קבסניק אביאל גרשון
תאור :דוחות,רשימות תלמידים ,עלוני תלמידים בית ספר היובל ,השתלמויות ,ילדי פטריה באחוזת ילדים,
בית ספר הלל בכפר שלם ,בית ספר דובנוב ,תל אביב ,בית ספר ברמלה ,תמונות
מספר תיקים7 :
משנת 2421 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------74א

קבקר יוסף
תאור :ירמיהו ונביאי השקר ,עבודה סמנריונית ,תרגום של שריף "קץ המסע" ,מחקרי מקרא ,מחברות
מלימודיו,תעודות אישיות,יומן ,בחינות גמר של הועד הלאומי ,מכתבי תנחומים ,לזכרו ,חוברת פלמ"ח
מספר תיקים1 :
משנת 2421 :עד שנת2494 :
-----------------------------------------------------------------------------122א

קדם יהודה רותם רות
תאור :עבודת גמר :בית ספר מקומי או אזורי
מספר תיקים2 :
משנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------992א

קדרון רבקה
תאור:

מפקחת ארצית על לקויי למידה ,עבודתה כמרצה בחינוך מיוחד
מספר תיקים21 :
עד שנת2449 :

-----------------------------------------------------------------------------212א

קוגל צבי בן מנחם
תאור :ספרי שירים
מספר תיקים22 :
משנת 2422 :עד שנת2451 :
-----------------------------------------------------------------------------292את

קוזקובסקי לנה
תאור:

תמונה של כתה בבית הספר היסודי המעורב ,קמיונקה ,חבל ביאליסטוק
מספר תיקים2 :

-----------------------------------------------------------------------------244את

קוטניק משה
תאור :תעתיק ממכתביו לרעיו באמריקה על דרך ניהול בית הספר היסודי תרבות בעירה לונינץ ,פולין כולל
תכניות הלימוד
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------229את

קול משה
תאור :תצלומים :מדרשה תרבות ,פינסק מכתבים מדוד אלפר מנהל הגמנסיה תרבות ,פינסק ניבנו ,שבועון
בהוצאת משרד הנוער שליד תרבות ,פינסק תמונתו לזכר המחנכת רחל אלפר
מספר תיקים2 :
משנת 2411 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------949א

קולמן מושה
תאור :עבודתה כיושבת ראש ארגון הגננות הפרטיות  ,גן רחל ברחוב טרומפלדור בתל אביב ,כולל קורות
חיים שנכתבו על ידי הבת נריה ציזלינג
מספר תיקים21 :
משנת 2411 :עד שנת2471 :
-----------------------------------------------------------------------------215א

קולקר ציפקין איטה
תאור :המקומות בהם עבדה  ,עבודתה במעון ילדי יסוד המעלה ומשמר הירדן הקודחים בצפת ,בבית הכרם
בירושלים .תעודות מלימודיה ועבודתה בגולה ובארץ .תמונות מהלימודים וההוראה

מספר תיקים2 :
משנת 2494 :עד שנת2414 :
-----------------------------------------------------------------------------177א

קומרוב לאה
תאור :תמונות מעבודתה כגננת
-----------------------------------------------------------------------------297א

קון-שחטר א .ד"ר
תאור :עבודתו החינוכית ,מאמרים ,עבודות תלמידים ,רשימות בפסיכולוגיה ,הרפורמה
מספר תיקים25 :
משנת 2429 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------51את

קוסר חנה
תאור :תצלומים :לובלין בתי ספר ,בית יתומים ,בי"ס ע"ש חנה גולדין ,חגיגות ל"ג בעומר ,פעילי ארגון ציונים,
יעקב קלצקין ואחותו
מספר תיקים2 :
משנת2427 :
-----------------------------------------------------------------------------219א

קופרשטיין חניה
תאור :תמונות:תלמידה בתרבות לוצק .מורה בשצקוצין ,בכפר הראה ,דתי ,חיפה ,שרשים ,רמב"ם ,בית ספר
ערב לנערות עובדות ,התקוה ,רמת ישראל ,תל אביב ,אמונים ,גבעתיים
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------299א

קופשטיין מרדכי
תאור :לזכרו
מספר תיקים2 :
משנת2494 :
-----------------------------------------------------------------------------527א

קורץ ינאי דינה
תאור :קורות חייה ועבודתה בבית הספר גלבוע ,לימים הנרייטה סאלד ,ואדי סאליב ,חיפה
מספר תיקים2 :
משנת2999 :
-----------------------------------------------------------------------------79א

קושניר טוביה
תאור :לזכרו
מספר תיקים2 :
משנת2491 :
-----------------------------------------------------------------------------12את

קושנירוב אסתר
תאור :תצלום :פאלקשול ווילנע
מספר תיקים2 :
משנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------229א

קטינקא תרצה
תאור :הזמנה מאגודת המורים העבריים בניו יורק לנהל גני ילדים שם ,הודעה ממחלקת הבחינות על מבנה
משכורתה ,תמונות מלמודיה ,מגן הילדים ז' גלויה מנכדה; תיק מארכיון הסתדרות המורים
מספר תיקים2 :
משנת 2422 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------211א

קטרבורסקי צביה
תאור :מערך שעות ,תוכניות לימודים ,מכתבים ,מאמר ,תצלומים ,חומר לחגים ,סיפורים ומחזות .עבודות
תלמידים ושאלונים ,ספרי ילדים ,כתבי עת ,שירה ונגינה ,התעמלות ,תמונות
מספר תיקים5 :
משנת 2429 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------291א

קיפניס לוין

התכתבויות משפחתיות ,עם ידידים ,סופרים ,מעריצים ,עם הוצאות לאור ,עורכים ,מאירים וחברות

תאור:
תקליטים
מספר תיקים11 :
משנת 2422 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------75א

קלאר בנימין
תאור :לזכרו.
מספר תיקים2 :
משנת 2491 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------119א

קלורי משה
תאור :ממיסדי כפר הילדים בשפייה .קטעי עיתונות על עבודתו ומאמריו; מכתבי תלמידות להדסה; דפי
זכרונות מכנסי בוגרים; תצלומים :גמנסיה בפונבז ,ליטא ,הגמנסיה העברית בירושלים ,שפייה
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2444 :
-----------------------------------------------------------------------------259א

קלמן שולמן
תאור :צילום מכתבו לקריטשעווסקי על ספר ששלח אליו
מספר תיקים2 :
משנת2141 :
-----------------------------------------------------------------------------212א

קלנר ד"ר
תאור :תמונות מעבודתו בגמנסיה הרצליה ,תל אביב :טיול להר גריזים ,המחזור הראשון ,חבר המורים.
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2429 :
-----------------------------------------------------------------------------15את

קלצקי איסר
תאור :תצלומים :פורים גן ילדים תרבות ,זדונסקה-וולה; סמינר תרבות וילנה; יידישע ביבליאטעק ,ראקאוו;
בית ספר תרבות ,רקוב ,כנס יובל של בוגרי סמנריון תרבות וילנה
מספר תיקים2 :
עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------251א

קלר חיים אלישע גת
תאור :עבודתו החינוכית ,התכתבות ותמונות
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------249א

קמנסקי חיים
תאור :תמונות מתלמוד תורה ברחובות
מספר תיקים2 :
משנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------292א

קנאל אברהם יעקב
תאור :לזכרו
מספר תיקים2 :
משנת2494 :
-----------------------------------------------------------------------------922א

קפליבצקי יוחנן (כפיל)
תאור :חוברות להוראת השפה הערבית המכון השמי בתל אביב להוראת השפות
משנת 2411 :עד שנת2497 :
-----------------------------------------------------------------------------925א

קפלן ישראל
תאור :מאמר מתורגם:בתי הספר בגיטו ומוריהם
מספר תיקים2 :
משנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------221א

קציניאל ש.ב( .כצנלסון)

תאור :מעולם הפיסיקה ,מאמרים  ,חינוך פוליטי בזרם העובדים ,הכנוס השישי של העובדים במוסדות החינוך
של ההסתדרות ,תמונה של קציניאל
מספר תיקים2 :
משנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------91את

קרוגליאק מרדכי
תאור :תצלומים :עבודתו בבית ספר תרבות :ביאליסטוק ,חברי ועד תרבות
מספר תיקים2 :
משנת2429 :
-----------------------------------------------------------------------------249א

קרופניק אסתר
תעודה המאשרת שלמדה שנה הוראה בגן הילדים של אלטרמן במוסקבה ,לפי שיטת פרבל .צילום של

תאור:
אלטרמן
מספר תיקים2 :
משנת2429 :
-----------------------------------------------------------------------------919א

קרופניק-איילון שרה
תאור :תמונות מעבודתה כגננת בגן ארגון אמהות עובדות ,נחלת אחים ,ירושלים; רח' לאן רמת גן; גן
ממלכתי ,רח שיינקין גבעתיים; גן ממלכתי המרי רח המבוא ,גבעתיים
מספר תיקים2 :
משנת 2492 :עד שנת2479 :
-----------------------------------------------------------------------------11א

קריטשבסקי-אזרחי מרדכי
תאור :כתבי יד .חומר לימודי בלשון לתלמידים  .חוברת הדרכה למכונת תפירה זינגר.התכתבויות שונות.
התכתבות עם נ .טורוב
מספר תיקים2 :
משנת 2141 :עד שנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------599א

קרלין ,דב ישעיהו
תאור :שלוש מחברות עבודה מעבודתו כמורה בבית הספר בזכרון יעקב ,תרע"א -תרע"ד ; מכתב מאביעזר
ילין; "החורבה בימים ההם"; נר  -ירחון לבעיות הציבור ,לזכרו ,תשט"ז ספר שכתבה נכדתו דינה ורדי
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2451 :
-----------------------------------------------------------------------------112א

קרן אברהם
תאור :הנחלת הלשון ,חינוך מבוגרים ,אולפנים להוראת השפה העברית ,חיפה
מספר תיקים7 :
משנת 2419 :עד שנת2471 :
-----------------------------------------------------------------------------242א

קרסל ג.
תאור :היבלת -חוברת מוקדשת לעניני מחלת היובלים שבארץ ישראל .צילום
מספר תיקים2 :
משנת2422 :

א|ב|ג|ד|ה|ו|ז|ח|ט|י|כ|ל|מ|נ|ס|ע|פ|צ|ק|ר|ש|ת
-251את

ראבינאויטש א .ב.
תאור :מכתב לאברהם סום
מספר תיקים2 :
משנת2491 :
-----------------------------------------------------------------------------19א

ראובן מילנר יהודית מילנר (אוכס)
תאור :כתבי עת ,גזרי עיתונות ,תולדות חיים.
מספר תיקים2 :
משנת 2415 :עד שנת2459 :
-----------------------------------------------------------------------------245את

רבידוביץ
תאור :תצלומים מבית ספר גרמני ,ביאליסטוק בזמן מלחמת העולם הראשונה
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------291א

רבינוביץ איש-שלום אסתר
תאור :זכרונות מהקינדער גארטן שליד בית הספר אולינה דה רוטשילד בירושלים .תמונות :ועידת היסוד
לארגון מורי העזרה ירושלים
מספר תיקים2 :
משנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------194א

רבינוביץ ,דבורה ויונה (ניסים)
תאור :עבודתו בבית חינוך ,למודיה בבית ספר עממי א' חיפה ,עבודתה בבית ספר מקצועי לילדות ,ממלכתי ג'
רחובות ,עבודות תלמידים ,ממלכתי ב' תמונות ותעודות מפולניה
מספר תיקים29 :
-----------------------------------------------------------------------------21את

רבינסקי רבקה
תאור :תצלומים מהגמנסיה העברית ע"ש ד"ר אפשתין בוילנה
מספר תיקים2 :
משנת2425 :
-----------------------------------------------------------------------------972א

רגב מנחם
תאור :רשימת ספרים ומאמרים על קורצ'אק
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------979א

רובין חיים
תאור :זכרונות מנית המדרש ע"ש דוד ילין בזמן מלחמת העולם הראשונה
-----------------------------------------------------------------------------271את

רודניקי אילה
תאור :ספרי לימוד מהחינוך היהודי ,ארגנטינה
-----------------------------------------------------------------------------211א

רוהלד חיים
תאור :מכתב מורי בתי הספר ביפו למנהלם בנושא המשכורות
מספר תיקים2 :
משנת2427 :
-----------------------------------------------------------------------------225א

רוזין זלמן לוי
תאור :מותיקי הסתדרות המורים ,מורה ברחובות ,ביפו ,בראשון לציון
מספר תיקים2 :
משנת 2492 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------911א

רוזן מתניה
תאור :מסכתות לחגים ,תקנון לתלמיד בית ספר הבונים רמות רמז חיפה ,חזרה עצמית בית ספר גאולה ,ספר
זכרונות דברים ותמונה מכנס מחזור תשי"ז ,גאולה ,חיפה ,ספר בקרן זוית
מספר תיקים2 :
משנת 2459 :עד שנת2999 :
-----------------------------------------------------------------------------927א

רוזן שרגא פייבוש
תאור :מחברות מעבודתו כמורה
מספר תיקים2 :
משנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------24את

רוזנבליט משה
תאור :תצלומים מבית ספר תרבות פרוז'ני
מספר תיקים2 :
משנת2424 :
-----------------------------------------------------------------------------299את

רוזנהק שמואל
תאור :קוים לתולדות התרבות העברית בפולין ; העברעיש-יידיש
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------291את

רוזנפלד אלכסנדר ד"ר
תאור :תצלומים :בית הגמנסיון העברי,קובנה; בית התמחוי .לוב ,עיראק ,טוניס ,אלג'יר,עדן,מרוקו; פוניבז;
תרבות ליטא התכתבות ,ת"ל ,קבלות .חינוך יהודי ,ארגנטינה; ברית עברית עולמית ,ק.ק.ל
מספר תיקים1 :
משנת2429 :
-----------------------------------------------------------------------------97א

רוזנצוויג ליפה
תאור :תכנית חג האילנות ביפו ובמושבות יהודה.בית הספר לבנים.בית הספר "גאולה" .בית ספר ה"ירקון"
בתל-אביב
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2451 :
-----------------------------------------------------------------------------229א

רוזנקרנץ ד"ר
תאור :עיתונים בגרמנית
מספר תיקים2 :
שנת2414 :
-----------------------------------------------------------------------------129א

רוזנשטין ח.
קורות עבודתו בגולה וזכרונות בפולנית
מספר תיקים2 :
משנת2414 :
---------------------------------------------------------------------------119א

רוטנברג חנה
תאור :הפעולה החינוכית בין הורים
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------21א

רוטרשטין לאה
תאור :חוברות ימי עיון לגננות למורי כתות היסוד של המרכז לחינוך ,דיוני המרכז עם ועדת החינוך הבין-
קיבוצית ,לעבודתינו בין ילדי עולים ,רשימת שירים וספרים ,סיפור ,חוזר מועצת המורים
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2427 :
-----------------------------------------------------------------------------911א

רון פולני חיות שולמית
תאור :רשימות מעבודתה כמטפלת של ילדי טהרן עם בואם ארצה בקורים בקבוצים,
הרצאות ד"ר פאלק
-----------------------------------------------------------------------------

-19א

רון פולני יהודה
תאור :מאבות החינוך החדש ,החינוך העמלני ,בתי חינוך של זרם העובדים ,חינוך התיישבותי ,למודים
בסמינר עזרה ,עבודה בבתי ספר עבריים בגולה
מספר תיקים277 :
משנת 2499 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------559א

רונן חנן ,ד"ר
תאור :סקירה על יוזמות שפיתח בעבודתו בחינוך מיוחד
מספר תיקים2 :
משנת2999 :
-----------------------------------------------------------------------------115א

רז הרצליה
תאור :עבודתה החינוכית ,נושאים מעובדים במקצועות הלימודים בעיקר בספרות ,מכתבים מתלמידיה,
התכתבויות ,תמונות מעבודתה
מספר תיקים74 :
משנת 2411 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------991א

רזי-שיטין רם (רוזנשטין)
תאור :אישורים מתקופת עבודתו כשליח הסוכנות בטוניס,כמורה בבית הספר בקרית יובל בירושלים ,פרקי
זכרונות תמונות אישיות
מספר תיקים2 :
משנת 2451 :עד שנת2444 :
-----------------------------------------------------------------------------241א

רזיאל מרדכי
תאור :מחברות מבית ספר תחכמוני ,יפו ,חומר לימודי לשנת תש"ה ,תוכניות לימודים ופעילות בית הספר
מספר תיקים2 :
משנת 2412 :עד שנת2419 :
-----------------------------------------------------------------------------914א

ריגאי משה ,ד"ר
תאור :תמונות משרותו כקצין בצבא הטורקי ,בגדוד העברי ובמשק באביחייל
מספר תיקים2 :
משנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------294את

ריגר שאול ד"ר
תאור :ספרי פדגוגיה וספרי לימוד בפולנית ובגרמנית
-----------------------------------------------------------------------------292א

ריזמן מנחם
תאור :לזכרו
מספר תיקים2 :
משנת2494 :
-----------------------------------------------------------------------------291א

רייך דניאל
תאור :לזכרו
-----------------------------------------------------------------------------251א

רייכרט ישראל
תאור :שתי מחברות מהרצאות אהרונסון משעורי הקיץ תרע"ב .מקור והדפסה על ידי ד"ר רייכרט .קטע עיתון
על הרצאותיו של רייכרט בשעורי הקיץ בגמנסיה הרצליה
מספר תיקים2 :
משנת2422 :
-----------------------------------------------------------------------------211א

רינות משה
תאור :עבודתו כמחנך ,פעילות ציבורית ,מסמכים בהם השתמש למחקריו ,הקמת אוניברסיטת חיפה
מספר תיקים11 :
משנת 2499 :עד שנת2471 :
-----------------------------------------------------------------------------591א

ריקין עליזה (וינשטין גפני)
תאור :תעודות מלימודיה בבית ספר תרבות ,נוסליצה; תל נורדוי; גמנסיה לעם; גמנסיה נורדיה ,תל אביב;
ספר זכרונות; מחברות מלימודיה ; תמונות כולל בית המדרש העברי ,ירושלים; הס פתח תקוה
מספר תיקים2 :
משנת 2429 :עד שנת2475 :
-----------------------------------------------------------------------------51א

ריקליס ל.י.
תאור :ספר להוראת העברית למבוגרים ,תצלומים
מספר תיקים2 :
 :משנת2451 :
-----------------------------------------------------------------------------291א

ריקליס שושנה
תאור :מכתב מדוד פרישמן לבעלה .שיר של קדיש סילמן.תמונות מעבודתה בגני ילדים :שכונת פלורנטין,
שכונת הפועלים ט' ,ברח' הירקון ואידלסון ,ברח' בוגרשוב ,בגן התימנים ,בנוה שלום
מספר תיקים2 :
משנת 2425 :עד שנת2497 :
-----------------------------------------------------------------------------22את

רכבי דוד
תאור :הגמנסיה עברית בביאליסטוק רשימת בוגרים תצלומים
-----------------------------------------------------------------------------955א

רם גילה
תאור :דפים מעבודתה בגני ילדים בעקר לקראת חגים ,דוחו"ת וניירות עמדה
משנת 2419 :עד שנת2414 :
-----------------------------------------------------------------------------295א

רנדל משה
תאור :לזכרו
מספר תיקים2 :
משנת2494 :
-----------------------------------------------------------------------------921א

רצ'קובסקי לאה
תאור :מחברת הנדסה מירושלים
מספר תיקים2 :
משנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------47את

רקוביץ חנוך
תאור :תמונה והתכתבות של יעקב כהן רשימות ושירים תמונה של משה בן יצחק צבי המזכיר הכללי של
הגמנסיות העבריות ,לודז מיסודה של ד"ר מ .ברוידה צער גדול בנות
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------529א

רשף שמעון
תאור :התכתבות ,ועדות ,כנסים ,חינוך יהודי בתפוצות ,טיוטות של הדוקטורט ,מאמרים ,ספר ,מחברות
עבודה ,אסופה לזכרו
מספר תיקים24 :
משנת 2471 :עד שנת2442 :

א|ב|ג|ד|ה|ו|ז|ח|ט|י|כ|ל|מ|נ|ס|ע|פ|צ|ק|ר|ש|ת
-279את

שוורץ זיסקינד סידני
תאור :חינוך יהודי באמריקה אגודת המורים במערב התיכון ,אגודת המורים העבריים ,שיקאגו ,ועד המחנכים
העבריים למען ישראל העובדת  ,ק.ק.ל חומרי לימוד מחזות
מספר תיקים22 :
משנת 2412 :עד שנת2479 :
-----------------------------------------------------------------------------242א

שוייגר יצחק (דמיאל)
תאור :הרצאתו בכינוס השישי של עובדי מוסדות החינוך של ההסתדרות :הספרות והאמנות בתור אמצעי
לחנוך חברתי
מספר תיקים2 :
משנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------214את

שולקיס מרדכי
תאור :מחברת לפיסיקה מלמודיו בבית הספר תרבות ,גרודנו
מספר תיקים2 :
משנת2427 :
-----------------------------------------------------------------------------242את

שולקס לאה (נצר)
תאור :תעודות ותמונות מבית הספר לילדי עקורים ,הליין ,אוסטריה
חברות לכתה
מספר תיקים2 :
משנת 2497 :עד שנת2491 :
-----------------------------------------------------------------------------57את

נופש בשטרובל ,אוסטריה ,תמונות של

שוסטר שילה יוסף ד"ר
תאור :תצלומים :גמנסיה עברית ביאליסטוק ,גמנסיה קלוץ וילנה ,גמנסיה תרבות לידה ,תעודות ואישורים
מעבודתו ,ק.ק.ל ,קרן היסוד ,מכתב לבן שמן
מספר תיקים2 :
משנת 2422 :עד שנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------295את

שופט אשר
תאור :פרוטוקול קלוב המחלקה החמישית ,גמנסיה תרבות ,פינסק
מספר תיקים2 :
משנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------15את

שוקסטלישקי רבקה
תאור :תעודה מהגמנסיה עברית ע"ש ד"ר יוסף אפשתין ,וילנה ,גמנסיה פרטית בשפת ההוראה עברית
מספר תיקים2 :
משנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------941א

שורץ שושנה
תאור :פרטים על עבודה ופעילותה
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------11את

שושני קרויק אברהם
תצלומים :בית ספר עממי תרבות טרויאנאך
מספר תיקים2 :
משנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------291א

שזר זלמן
תאור :נתונים ביוגרפיים
מספר תיקים2 :
משנת2414 :
-----------------------------------------------------------------------------272א

שחורי אלכסנדר וסימה

תאור :עבודתו כמורה וכמפקח הוראת מלאכה ,ציור ,התעמלות ,פעילות במרכז לחנוך ,הסתדרות המורים,
משרד החינוך ,גבעתיים ,תוכניות לימוד ,מקצועות התעופה
מספר תיקים15 :
משנת 2412 :עד שנת2455 :
-----------------------------------------------------------------------------295א

שחר ש.ד.
תאור :הצעה ליסוד דפוס קאפיראטיבי ,תרע"ט ,מוסדות החינוך בשנת תרפ"ב ,מתוך החינוך תרפ"ג,
הפרחים ,חברנו ,סלע הישוב ,התכתבות ,זכרונות,מנחי החשבון ,לזכרו
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------122א

שטאל אברהם
תאור :דרכי החשיבה של בני עדות המזרח ,עבודתו כמורה וכמנהל במושבי עולים במועצה האזורית שפיר,
לוזית ,שפיר ,חבורי תלמידים ,מרצה באוניברסיטה העברית ,בית ספר לעובדי הוראה בכירים
מספר תיקים22 :
משנת 2455 :עד שנת2441 :
-----------------------------------------------------------------------------147א

שטאל צבי
תאור :עבודתו בחינוך המיוחד .דוגמאות מבחני סקר בחינוך המיוחד.
מספר תיקים9 :
משנת 2419 :עד שנת2471 :
-----------------------------------------------------------------------------21את

שטינמן חנה
תאור :תצלומים מבית ספר עברי ביאליסטוק מחלקה שניה תרע"ח
מספר תיקים2 :
משנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------521א

שטרנברג יהודה
תאור :מפקח על החינוך החקלאי והימי ,התכתבות ,טיוטת עבודת מחקר ,דוחות הישגים של תלמידים,
חוברות למידה פעילה
מספר תיקים29 :
משנת 2419 :עד שנת2414 :
-----------------------------------------------------------------------------259א

שיין אליעזר
תאור :מסמכים אישיים ,התכתבויות אישיות ובעניני עבודתו ,סיכומים משעורים בתולדות הספרות
העברית,סמנריון למורים חרקוב ,מחברות עבודה ,קטע מדו"ח ,מתוכנית לימודים ,מנייה בסולל בונה
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2479 :
-----------------------------------------------------------------------------11א

שיין נחמיה
תאור :נחמיה שיין-שנה לנפלו" .כך שמעתי אומרים" לזכר ארלוזורוב ,תרצ"ג
מספר תיקים2 :
משנת2497 :
-----------------------------------------------------------------------------271את

שיינר אלפרד יואל הרב ד"ר
תאור :חינוך יהודי בהונגריה ,אוסף גדול של תעודות ,חומרי לימוד ,עדויות אישיות ,תצלומים ,כתבי עת
-----------------------------------------------------------------------------911א

שילה מיקה (מרקובסקי מרצה)
תאור :מחברות מלמודיה בבית הספר העממי ,כפר יהושע
מספר תיקים2 :
משנת 2417 :עד שנת2497 :
-----------------------------------------------------------------------------591א

שילוני אילנה
תאור :תמונות מעבודתה כמורה בחינוך מיוחד ,בית ספר ניב ,חיפה; בית ספר אדן ,מעברת כפר אתא; בית
ספר פרץ ,חיפה; ואדי סאליב ,חיפה;
משנת 2451 :עד שנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------

-241א

שילר שלמה
תאור :כתב אפוטרפסות שניתן לחבריו בהסתדרות המורים לאחר מותו
משנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------529א

שיפמן דוד
תאור :קורות חייו ,שני מכתבים מצולמים מארכיון פתח תקוה
מספר תיקים2 :
משנת2415 :
-----------------------------------------------------------------------------199א

שיפמן פנחס
תאור :הכנוס הפדגוגי ,הועדה התרבותית
מספר תיקים2 :
משנת2424 :
-----------------------------------------------------------------------------217א

שלוש אבנר
תאור :זכרונות על חידוש תנועת המכבי וכנוסה הראשון בארץ ישראל
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------221א

שליטא ישראל
תאור :דבר המורה ,עיתון הסתדרות המורים והגננות במוסדות החינוך העבריים בפולין .הלל ,ירחון אמנותי
ומדעי לעניני השירה והזמרה .ספרי לימוד החשבון
מספר תיקים2 :
משנת 2419 :עד שנת2414 :
-----------------------------------------------------------------------------929א

שליטא שרה
תאור :תיק השתלמויות .תמונה מדומברוביצה .תמונת כתה ז' בית ספר אילנות בתל אביב
-----------------------------------------------------------------------------991א

שמאלי אליעזר
תאור :חוברת מכפר הילדים בגבעת המורה .יומן אישי מנשר ()1מחברות תלמידים מבתי ספר בגבעת ברנר,
אוסישקין כפר סבא ,החייל תל אביב ,ואחרים ,תמונות ,קטעי עתונות אודותיו
מספר תיקים9 :
משנת 2421 :עד שנת2472 :
-----------------------------------------------------------------------------4את

שמיר שמואל
תאור :תצלומים מהסתדרות תרבות סניף מיכלובה
משנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------211א

שמעוני מאיר
תאור :מכללה למורים ע"ש א.ד.גורדון ,חיפה ,הסתדרות המורים ,חיפה ,החברה לחקר המקרא ,החברה
לחינוך ,תעודה מבית מדרש לרבנים וילנה .מגילה שנכתבה בברנוביץ .בית ספר עליה ,חיפה .חוזרים
משנת 2499 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------19א

שניאורסון פישל פרופ' ד"ר
תאור :עבודות ומחקרים בפסיכולוגיה ,סיפורים ,מחזות,כתבי יד ,הרצאות ,יתומי מלחמה ,התחנה לפסיכו-
הגיינה ,שארית הפלטה ,אל-דומי ,חינוך מיוחד ,בתי הספר :בלפור ,שחר ,מעלה ,מסעד ,ילין
מספר תיקים297 :
משנת 2491 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------212את

שניצר
תאור :ספרי לימוד מספריית מרים שנאן :גאוגרפיה ,פיסיקה ,זואולוגיה ,טבע
מספר תיקים2 :
משנת2421 :
-----------------------------------------------------------------------------

-994א

שניר מלכה (סגל)
תאור :תמונות :גן ילדים ,צפת :תיכון מעלה ,ירושלים ,המורה בלומנטל ,בית ספר ,צפת :מגנצא ,חרובי,
מיליקובסקי ,רות ,פיסקופ ,האחות שכטר ,כהן .בית ספר ,סג'רה
משנת 2422 :עד שנת2491 :
-----------------------------------------------------------------------------12את

שפיגל יהודה ד"ר
התהוותה ופעולתה של תרבות ,הונגריה ,החלטות מועצת המורים של הסתדרות המורים ,תל אביב

תאור:
תרפ"ו
מספר תיקים2 :
משנת2491 :
-----------------------------------------------------------------------------254א

שפירא יהודה
תאור :מחברת חמר לעבודה ציונית .מכתב מצבי פסח פראנק .התכתבויות ,שירים,
על מות אביו ,דברים לזכרו בעיתונות
מספר תיקים2 :
משנת 2491 :עד שנת2411 :
-----------------------------------------------------------------------------272א

שאלון אישי ,תנחומים

יוסף שפירא
תאור :טיוטת הרצאה מפעל החינוך במושבי העולים
מספר תיקים2 :
משנת2451 :
-----------------------------------------------------------------------------214א

שפרוני חיים
תאור :טיוטת מאמר המורה בהתיישבות העובדת
מספר תיקים2 :
-----------------------------------------------------------------------------14א

שר עירא
תאור :נ תיבו של יחיד לזכרו של עירא שר
משנת2451 :
-----------------------------------------------------------------------------25את

שריג צויגל הלה
תאור :תמונות מסמינר תרבות ,וילנה ,חוזר מסניף תרבות ,זבירציה ,סמנריון לגננות תרבות ורשה ספרי
לימוד:סנטכסיס הלשון העברית/לידסקי,דקדוק הלשון העברית/פטשינסקי ,העם היהודי/טרטקובר ספר הילד
אלף הוראות מתודיות לאלפון ,תרצ"ו
מספר תיקים2 :
משנת 2421 :עד שנת2417 :
-----------------------------------------------------------------------------915א

שרפזון יצחק
תאור :דפי הכנה לשיעורים
-----------------------------------------------------------------------------12את

שרפשטיין צבי פרופ'
תאור :קטע עתון על שביתת תלמידי חדר בליטא; פרס טורוב; מכתב חוזר ,אגודת המורים ,אוסתריה; ועד
החינוך היהודי ,אמריקה; התכתבויות עם הסתדרות המורים בישראל; תפילות
מספר תיקים1 :
משנת 2494 :עד שנת2472 :
-----------------------------------------------------------------------------

א|ב|ג|ד|ה|ו|ז|ח|ט|י|כ|ל|מ|נ|ס|ע|פ|צ|ק|ר|ש|ת
-521א

תאומים הדסה (גולדברג)
תאור :מכתבי הערכה לעבודתה בבית הספר כפר שמריהו רשפון וכמדריכת מורים להיסטוריה
היה היה ,עיתון חדשות העבר ממספר  9עד  ,4ספרה אני קורא
מספר תיקים2 :
משנת 2477 :עד שנת2411 :
----------------------------------------------------------------------------------255א

תלמי לאה ומשה
תאור :תמונות מעבודתה בגן הילדים בכפר יחזקאל ובית הספר יוסף הגלילי בתל אביב מחברות עבודה
תכניות לימודים ומכתבים ,לזכרו ,ספר כפר יחזקאל,
מספר תיקים1 :
משנת 2421 :עד שנת2412 :
-----------------------------------------------------------------------------91א

תמרי משה (טיטלמן)
תאור :קטעי עיתונות
משנת2421 :

מספר תיקים2 :

