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שני עותקים של עדות שנתנה רבקה כשדן בפני כשדן רבקה107878

על פעילותה כגדעונית וקשרית " מערכות"

אחד העותקים ; בבירות עד בריחתה משם

.מלווה בהערות בכתב יד

1965.07.021965.07.02

, איראן, צפון אפריקה, מפגש שליחים במצריםמפגש שליחים בארצות המזרח107923

על . טריפולי לוב ותוניס ביד טבנקין, סוריה

 להכשרת 1942-1943-סמינר השליחים מ

יעקב : מנחה. שליחים לקהילות יהודיות במזרח

, (בית אורן)אפרים בן חיים , עקיבא איגר, צור

19781978

לבנים : קורות חיים; קורות חיים מתומצתתולדות חיים משפחה- אישי 115835

טיוטות פרטיים על בני ; דפוס טיוטה- ולנכדים 

;שושלת משפחתית; משפחה

תעודות ; "מי ומי בישראל"פרטים אישיים עבור 1996-1922- תעודות ומסמכים - אישי 115837

ס "תעודת בי; ס של בני משפחה בדמשק"בי

תעודת ; תעודות זהות וחבר; תחכמוני ובן שמן

19221996

משפחה ; זכרון יעקב וצרפת; יאיר בבן שמן1949-1933- משפחה - תכתבת אישית 115838

התנגדות המשפחה ; ליאיר הלומד בבן שמן

מסע ; הסבר של יאיר; לחברותו בקבוץ אלומות

המצב ; "הבימה"של שושנה דואר באירופה עם 

מכתבי יאיר ; בזכרון יעקב; בקבוץ אלומות

ממחנה 

ראה תאור מלא בדפית מידע נוסף

; זכרון יעקב וצרפת; יאיר בבן שמן

; משפחה ליאיר הלומד בבן שמן

התנגדות המשפחה לחברותו 

; הסבר של יאיר; בקבוץ אלומות

מסע של שושנה דואר באירופה עם 

; המצב בקבוץ אלומות; "הבימה"

מכתבי יאיר ממחנה ; בזכרון יעקב

;בצרפת" גרנד אכנס"

19331949

מכתבים ; שמן-תכנית לימודים וכנס נוער בבן1988-1934- חברים - תכתבת אישית 115839

שעבר מבן שמן - פרנק : ממדריך לשעבר

; מדריך עקיבא בעניני בעיות הגרעין; לחיפה

חברי הקבוצה והכשרת דגניה אל יאיר שחי 

; על הקבוצה בזכרון יעקב; א לעזרת הורים"בת

קורס 

; שמן-תכנית לימודים וכנס נוער בבן

- פרנק : מכתבים ממדריך לשעבר

מדריך ; שעבר מבן שמן לחיפה

חברי ; עקיבא בעניני בעיות הגרעין

הקבוצה והכשרת דגניה אל יאיר 

על ; א לעזרת הורים"שחי בת

19341988

; תנועת גורדוניה בתוניסה; ל"ספר גרעיני הנח1995-1989- ספרים שלו ועל משפחתו 115856

;בני קהילת דמשק; סקל-משפחת דואר

19891995

. ראיון שנערך עם מנחם לוזיה בנושא סוריהלוזיה מנחם13422

.ראה פירוט בדפית מידע נוסף

נולד בדמשק ; חבר קיבוץ אפיקים

פעיל מרכזי בחלוץ ; 1911בשנת 

עלה ; 1932-1928בדמשק בשנים 

1980.10.261980.10.26

ראיון שנערך עם מנחם לוזיה במסגרת לוזיה מנחם13631

בנושא התעוררות " בארץ חמדת"התוכנית 

; יואל רפל: מגיש; התנועה הציונית בסוריה

ללא תאריךללא תאריך

- 1 -



עד תאריךמתאריךמידע נוסףתאורשם פריטמספר פריט

תכנית רדיו על עלייתם של " - פורצי השערים"13634

יהודי סוריה לפני קום המדינה

ביצוע ; יוסף בריצקי: עורך; יוסי קורן: מגיש

, יחיאל עדקי: בהשתתפות; דוד גולן: טכני

שאול , יוסף קוסטיקה, שאולה פינס ליאור

.בני משפחת ישר ומצליח שטר, שקורי

ללא תאריךללא תאריך

תנועות הנוער - נוער בין שני עולמות : יום עיון14456

בארצות האסלאם

כנס שהתרחש ביד טבנקין בנושא תנועות 

, דוד כהן: משתתפים; הנוער בארצות האסלאם

יוסלה , אסתר מאיר, חיים סעדון, יהודה רימר

, סם אביטל, עזרא כדורי, מנשה הראל, ציון-בר

, ללוף' ג'יעקב חג, שלמה ברד, עשהאל, אבנר

ראה . מרדכי ביבי, יוסף' צרצ, יוסף גואטה

תנועת המחתרת כגורם מרכזי 

תנועת ; בעליית יהודי עיראק

ומאבקים חברתיים " החלוץ"

ופוליטיים בקהילה היהודית 

' בשליחות החלוץ ועליה ב; בעיראק

העפלה ; 1945-1943בדמשק 

1993.12.221993.12.22

פגישה שנערכה במסגרת פגישות של יד סוריה ולבנון- כנס פעילים 14493

המכונים לחקר התנועה הציונית - טבנקין 

, אליעזר פסח: משתתפים; בארצות המזרח

, מנחם לוזיה, וש'ג- יהושע פלמון , אמנון שמוש

, מרים, מוניה מנצור, רבקה כשדן, ירוחם כהן

ראה פירוט . שושנה ושלמה קוסטיקה, ששון

.בדפית מידע נוסף

על הרקע הכללי של - יהושע פלמון 

אליעזר פסח ; התקופה באזור

קהילות דמשק וחלב - ואמנון שמוש 

ערב פעילות הישוב והשליחים 

- מנחם לוזיה ; בסוריה ולבנון

- ירוחם כהן ; העפלה מסוריה ולבנון

.הגנה בסוריה ולבנון

19811981

שני עותקים של הרצאה של מנחם לוזיה חבר לוזיה מנחם14658

קיבוץ אפיקים על שליחותו לסוריה במסגרת יום 

.עיון בנושא העפלה ומחתרת בארצות המזרח

1984.04.121984.04.12

עדות כתובה של נור פסח בכתב יד ובדפוס על פסח נור14685

.קורות חייה בסוריה

1985.11.061985.11.06

ראיון שנערך עם יוסף קוסטיקה בנושא קוסטיקה יוסף15263

בסוריה והעפלה " החלוץ"ההיסטוריה של 

1986.02.201986.02.20

19481986 - ("רוזלם פוסט'ג")קטעי עתונות - ישראל גלילי 154040

אשר ליכטנברג ; הזמנות לישיבות; תכתובתמזכירות ארצית- הדרכה 154659

מרכז מחלקת ההדרכה למרכזי הנהגות 

הרשמה ; ושבטים בענין יהודי סוריה ומצוקתם

19741974
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- ק עם הסוכנות היהודית "התכתבות מזה155032

1941-1939

דובקין על ענין . מאת ישראל אידלסון אל א

פרוטוקול ; השליחים ועל הרכב המשלחת לפולין

כ הארגונים החלוציים "הישיבה שח ב

 97;  בירושלים11.10.1939שהתקיימה ביום 

; עולים מעפילים לנען ובקשת ציוד עבורם

משדה נחום על 

ראה תאור מלא בדפית מידע נוסף

דובקין . מאת ישראל אידלסון אל א

על ענין השליחים ועל הרכב 

פרוטוקול ; המשלחת לפולין

כ הארגונים "הישיבה שח ב

החלוציים שהתקיימה ביום 

 עולים 97;  בירושלים11.10.1939

; מעפילים לנען ובקשת ציוד עבורם

;משדה נחום על חלוקת קרקע

מכתב מאת דובקין אל אידלסון על 

מכתבו של ; המצב בהונגריה

 5מליסטרנט בנוגע לעליתם של 

; יוגוסלביה, מחברי הקבוץ בגולניץ

תביעה של דובקין לשליחותו של 

מכתב מאת פנחס רוזנפלד ; רשיש

ממונקץ הממשיך את הקשר עם 

מכתב של ; בבודפשט. ר.ק.פ

שלמה רוגולר על בריחת יהודים 

מממל

; על סידור סירה משורינת לחולתה

; התגיסות היהודים לצבא

התאזרחותו של נתן וולקן כדי 

 12עלייתם של ; לאפשר לו שליחות

חברים שגומרים הכשרה בקבוצת 

שליחות של ; הדייגים בגדיניה

התכתבות ; שלמה רגולר בפולניה

בין אלונים וחברת הכשרת הישוב 

;טבעון-על אדמות קוסקוס

י "על ההסכם המסחרי החדש בין א

- בחזית העליה ; (חוזר)וסוריה 

לאחר ; חוזר של לשכת ההסברה

19391941

1984.05.141984.05.14עדות בכתב יד ומודפסת של משה יאבי על יאבי משה16191

המועצה הציבורית למען יהודי ערב אשר תכתובת- תנועות נער 165159

ליכטנברג מרכז מחלקת ההדרכה אל מרכזי 

; יהודי סוריה ומצוקתם: הנהגות ושבטים

המועצה הצבורית למען יהודי ערב אל דוש 

19741975
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תפוצת השליחים ,פירוט מקום ומקור השליחיםשליחים ושליחות- ברד שלמה 190135

שמות , בארצות ערב והמזרח לפי ארצות

, פרס,עיראק:בארצות. ושנים

יריהמרוקו 'אלג, תוניסיה,לוב,מצרים

-1943-1940,1939 ,1912-1911,:בשנים

1931,1930-1928, 1950-1946,1945-1944 

ראה תאור מלא בדפית מידע נוסף

פירוט מקום ומקור 

תפוצת השליחים ,השליחים

, בארצות ערב והמזרח לפי ארצות

, פרס,עיראק:בארצות. שמות ושנים

יריהמרוקו 'אלג, תוניסיה,לוב,מצרים

-1943 ,1912-1911,:בשנים

1940,1939-1931,1930-1928 

,1950-1946,1945-1944 1975-

19111972

טיוטות מתוקנות וגרסות תיקון של מרצים בכנס שיח חוקרים על תנועות נוער190145

ר עירית אברמסקי בליי על "ד: (1994.12.22)

 וצמיחת תנועות 2הקשר בין מלחמת העולם ה

ר חיים "ד; הנוער החלוציות בצפון אפריקה

המשותף - שלמה ברד ; מקרה תוניסיה- סעדון 

ראה תאור מלא בדפית מידע נוסף

טיוטות מתוקנות וגרסות תיקון של 

ר "ד: (1994.12.22)מרצים בכנס 

עירית אברמסקי בליי על הקשר בין 

 וצמיחת תנועות 2מלחמת העולם ה

; הנוער החלוציות בצפון אפריקה

; מקרה תוניסיה- ר חיים סעדון "ד

המשותף בין תנועות - שלמה ברד 

תנועת החלוץ ומאבקים, הנוער

1994.12.221994.12.22

ז "שבועות תרצ- עתון הנוער העברי בדמשק התכתבות עם שליחים ופעילים- החלוץ סוריה 196997

התכתבויות ומכתבים , סוריה" החלוץ"; 1937

;1937-1931- חוזרים מפעילים ושליחים 

, כהן, כנעני, גרשון, עבאס, לידיה, אופיר יוס

אלכסנדר לוצקי , טבנקין, יצחק, משען. נסר מ

- עתון הנוער העברי בדמשק 

" החלוץ"; 1937ז "שבועות תרצ

התכתבויות ומכתבים , סוריה

-1937- חוזרים מפעילים ושליחים 

1931;

19311937

שאולה , אפיקים-מנחם לוזיה: מכתבי שליחיםהחלוץ בסוריה196998

-רבקה קשדי, גרשוני מנשה, מעוז חיים-פינס

,מנשה הראל, נודל קדמה ואמנון, כברי

, פרידמן. א, מנשה בביף, משה מזירובסקי

, אמנון, רבקה, ראובן, מנשה, קליגר, שאולה

, רבן

ראה תאור מלא בדפית מידע נוסף

-מנחם לוזיה: מכתבי שליחים

, מעוז חיים-שאולה פינס, אפיקים

, כברי-רבקה קשדי, גרשוני מנשה

,מנשה הראל, נודל קדמה ואמנון

. א, מנשה בביף, משה מזירובסקי

, מנשה, קליגר, שאולה, פרידמן

ר "ד, דוד, רבן, אמנון, רבקה, ראובן

, שאול, מישה, אליק, רוזנפלד

19431946

מכתב של מנחם לוזיה לחבר ברדיצבסקי תכתובת עם שליחים לסוריה197001

, מישה מיצורי, ר ריבלין"ד; מקור (1938.3.24)

, ציזלינג, אלפנד. ש, מנחם, שושנה פסח

, דוד הכהן, יוסף קוסטיקה, יצחק, כהן, סלוצקין

, כנעני, ברגינסקי, דובקין

ראה תאור מלא בדפית מידע נוסף

מכתב של מנחם לוזיה לחבר 

; מקור (1938.3.24)ברדיצבסקי 

שושנה , מישה מיצורי, ר ריבלין"ד

, ציזלינג, אלפנד. ש, מנחם, פסח

, יוסף קוסטיקה, יצחק, כהן, סלוצקין

, כנעני, ברגינסקי, דובקין, דוד הכהן

19331943
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דוד , אלפנד. ש; 1928בתיק גם מכתב משנת ת של שליחים על מצב היהודים בסוריה"דוחו197002

, יוסף, סעד יעקב, זכאי, מרי ארזי יעקב, אלראי

אברהם , כנעני. ד, גרשון אוסטרובסקי, בנקובר

, כהן. א, יוסף חלק, מואס שלם, פנינה, אבאס

, סלס חיים, סלמון מאיר, כליף שלמה

ראה תאור מלא בדפית מידע נוסף

. ש; 1928בתיק גם מכתב משנת 

מרי ארזי , דוד אלראי, אלפנד

, יוסף, סעד יעקב, זכאי, יעקב

. ד, גרשון אוסטרובסקי, בנקובר

מואס , פנינה, אברהם אבאס, כנעני

כליף , כהן. א, יוסף חלק, שלם

, סלס חיים, סלמון מאיר, שלמה

19301932

בתיק גם עדויות של יוצאי סוריה על קהילת עדויות של שליחים לסוריה ולבנון197003

דברי עדות של רבקה ; תמלילי הקלטות; דמשק

, שליחת הקיבוץ המאוחד, (קיבוץ כברי)כשדן 

 תקופת שליחותה 19454,: פעלה בשנים

נלקחה , יריה'לבנון וגם באלג, בסוריה

ראה תאור מלא בדפית מידע נוסף

בתיק גם עדויות של יוצאי סוריה על 

; תמלילי הקלטות; קהילת דמשק

קיבוץ )דברי עדות של רבקה כשדן 

, שליחת הקיבוץ המאוחד, (כברי

 תקופת 19454,: פעלה בשנים

לבנון וגם , שליחותה בסוריה

;-1967.1.29נלקחה ב, יריה'באלג

על  (מעוז חיים)עדותה של שאולה 

תקופת שליחותה בלבנון במלחמת 

עליית ילדים בעליה , העולם השניה

, בגבול הצפון, בלתי ליגאלית

בביתה של , העדות נרשמה במעוז

;-1966.12.28שאולה ב

, מנשה בביוף הראל, משה קליגר

שאול , דוד קנמרי, אני אבידוב

ר "ד, ר הראל"ד, עקיבא, אביגור

, לנשטיין, מרדכי שלצר, שטרנברג

ירוחם , יצחק גוטמן, מיסטר לאוסון

, יהושע רבינוביץ, ששון נוביק, כהן

19421945

למזכירות הקיבוץ " דרור"מכתבי פעילים מבמצרים" החלוץ"ת של תנועת "מכתבים ודוחו197010

ת של מזכירות "דוחו; 1944-1942- המאוחד 

; ח על יחסי התנועות במצרים"דו; לשכת הקשר

בתיק גם שני גליונות של עלון התנועה 

;(-1938.2.21ו. 1938.2.14,)בצרפתית 

, יוסף דנה

ראה תאור מלא בדפית מידע נוסף

למזכירות " דרור"מכתבי פעילים מ

; 1944-1942- הקיבוץ המאוחד 

; ת של מזכירות לשכת הקשר"דוחו

; ח על יחסי התנועות במצרים"דו

בתיק גם שני גליונות של עלון 

. 1938.2.14,)התנועה בצרפתית 

;(-1938.2.21ו

נשיא )קטאוי ביי , יוסף דנה

. ס, עמנואל כהן, קסטרו, (הקהילה

מר , יעקב, אלדד, יוסף גולוב, שאול

19381944
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עד תאריךמתאריךמידע נוסףתאורשם פריטמספר פריט

ח לכנס "דו, יריה'ח על מצב התנועה באלג"דויר'התכתבות הלישכה עם השליחים באלג197088

-אפריל- ח כספי "דו, (1961אפריל )שליחים 

רישום ,  פירוט הוצאות והנכנסים1962,מאי 

;1962יולי  - 1961מרץ - הוצאות והכנסות 

גבעת , נען, בית אורן, מפלגת פועלי ישראל

ראה תאור מלא בדפית מידע נוסף

, יריה'ח על מצב התנועה באלג"דו

, (1961אפריל )ח לכנס שליחים "דו

 1962,מאי -אפריל- ח כספי "דו

רישום , פירוט הוצאות והנכנסים

 - 1961מרץ - הוצאות והכנסות 

;1962יולי 

, בית אורן, מפלגת פועלי ישראל

מעוז , רמת רחל, גבעת ברנר, נען

, אפיקים, געתון, אילת השחר, חיים

, מרוקו, כפר גלעדי, עין חרוד

, מצרים, טריפולי, תוניס, יר'אלג

כל )" אליאנס", אירן, סוריה, עיראק

19421944

הועד למען החייל היהודי והקשרים לקהילות הועד למען החייל200709

.לבנון וסוריה, יהודיות במצרים

19401944

מכאן "-כתב עת למורשת יהדות דמשק: חוברתכתב עת למורשת יהודות דמשק-מכאן ומשאם204751

1' גליון מס; משה שמר : עורך" ,ומשאם

2005.05.012005.05.01

מכאן "-כתב עת למורשת יהדות דמשק: חוברתכתב עת למורשת יהודות דמשק-מכאן ומשאם205206

2' גליון מס; משה שמר : עורך; "ומשאם

2005.112005.11

העתק של ראיון שערך ראודר מנור עם יגאל אלון יגאל22233

, אלון בנוגע למדיניות ישראל כלפי מדינות ערב

; יחסי ישראל ויהדות התפוצות בימיו כשר החוץ

 מתוך 19מדובר בפגישה ; 30חסר עמוד 

ראה פירוט בדפית .  פגישות23סידרה של 

.מידע נוסף

; הפילוגים בעדה הנוצרית בלבנון

היחסים בין העדות השיעית 

ל "פעילות צה; והנוצרית בלבנון

האוריינטציה הירדנית של ; בלבנון

הדטאנט והסכם ; יגאל אלון

מקומה של ישראל בזירה ; הלסינקי

הבילאומית בין ארצות הברית 

יחסי ישראל דרום ; לברית המועצות

פירוד מול איחוד בעולם ; אפריקה

חזון בדבר עתיד המזרח ; הערבי

1979.08.291979.08.29
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עד תאריךמתאריךמידע נוסףתאורשם פריטמספר פריט

סיכומים והחלטות מישיבות מזכירות הקיבוץ 26373

1943-1941- המאוחד 

סיכומים והחלטות מישיבות מזכירות הקיבוץ 

. תעודות6. המאוחד

ראה פירוט מלא בדפית מידע נוסף

ללא תאריך - 1' תעודה מס

חיי : רשימת ספרים מחקריים

חיות , ר ריבנאי"הצרעות מאת ד

, ר שולוב"חוזרות הביתה מאת ד

טיפול הולדות אצל החרקים שלנו 

בעיות אקלימיות , ר שולוב"מאת ד

בעיות , נוימן-של ארצנו מאת קראון

ר "גידול בהמות בארץ מאת ד

ר "תורת המגפות מאת ד, קומרוב

גיאומורפולוגיה של ארץ , אולינק

פרקים , ר שלם"ישראל מאת ד

בגיאוגרפיה של ארץ ישראל מאת 

.צ לוריה"ב

3.4.1941 - 2' תעודה מס

מהחלטות ישיבת : נושא הדיון

המזכירות הקיבוץ המלאה בעין 

, ענייני פלוגת פתח תקוה: חרוד

יסוד הפלוגה , ענייני פלוגת ירושלים

שאלת קיום הפלוגה , ידרו'בג

ענייני יעזור , ענייני גשר, בעפולה

, עין חרוד, אילת השחר, (יאזור)

.ארגון העבודה התרבותית

, ינאי, דובדבני, בנארי: משתתפים

, שכטר, שמחוני, ליבנשטיין

, סוינר, נייבוער, הרמולין

.יק'ריז, פרלמוטר, מטריקובסקי

20-21.4.1941 - 3' תעודה מס

מישיבת המזכירות : נושא הדיון

צירוף , חוברת לזכר צביה: המרכזת

עבודה ועדת , חברים לפעולה

1941.04.031943.09.21
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עד תאריךמתאריךמידע נוסףתאורשם פריטמספר פריט

פרוטוקולים מישיבות מזכירות הקיבוץ המאוחד 28449

8.1.1933-15.4.1932: 8ספר - 

פרוטוקולים מישיבות מזכירות הקיבוץ : 8ספר 

.  תעודות28. המאוחד

ראה פירוט מלא בדפית מידע נוסף

15-17.4.1932 - 1' תעודה מס

הפעולה ; סיכומי עליה: נושא הדיון

סיכום הביקורים ; הארגונית

פלוגת חיפה יגור ומשק : המשקיים

, "הכובש"קבוצת ', קיבוץ ג, יגור

: קבוצת החוגים; גבעת ברנר

; שאלת המים ושאלת העבודה

הפעולה ; שאלת הקרקע להרצליה

ח המזכירות "דו; הרעיונית

בחירת מזכירות ; המצומצמת

.הקיבוץ המאוחד

יצחק , יוסף בנקובר: משתתפים

זאב שטיין , שבע חייקין-בת, טבנקין

, לובה לויטה, יוסף יזרעאלי, (צור)

עמנואל , יחיאל, דוד כפרי, עובדיה

אליעזר , חומה חיות, חיים-בר

שורה , פורציה, (ליבנה)ליבינשטיין 

, אהרון, רחל-יוכבד בת', אושרוביץ

יוסף , משה פלמן', יוסקה רבינוביץ

אברהם , גלילי, גמדי, (טבריה)

, ויניה כהן, יחיאל דובדבני, שחטר

, אשר-בן, ישראל גלר, בילוסטוצקי

, יוזיק, (כפר גלעדי)נחום הורביץ 

, טוקר, אברהם תרשיש, רחמימי

.יצחק גבירץ, ליואי

3.5.1932 - 2' תעודה מס

ח אליק שומרוני על "דו: נושא הדיון

.בליטא ובלטביה" השומר הצעיר"

5.5.1932 - 3' תעודה מס

" החוגים"שיחת קבוצת : נושא הדיון

1932.04.151933.01.08
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עד תאריךמתאריךמידע נוסףתאורשם פריטמספר פריט

ראיון שערך עזרא גרינבוים עם ירוחם כהן על כהן ירוחם42922

לא קיים ; המסתערבים וחטיבת יפתח, ח"הפלמ

עותק פיזי והעותק הסרוק מקושר בדפית 

.ראה פירוט בדפית מידע נוסף. מולטימדיה

ילדות ; עליית המשפחה מתימן

גמנסיה ; נוטר; ל"באצ; ונעורים

; התחלת המסתערבים; הרצליה

יציאה ראשונה ; קורס חבלה

לקראת פעולת חבלה ; לבירות

הקמת המחלקה ; בתורכיה

ארגון ; ח"הערבית במסגרת הפלמ

; הנוער היהודי בסוריה ובלבנון

בבירות ; ח"מחלקת מודיעין בפלמ

פעילות ; בתחילת מלחמת השחרור

עם יגאל אלון ; מחלקת המודיעין

סיור ; בחטיבת יפתח בגליל

; רמות נפתלי; והפצצה מהאוויר

התקפה ; הברית עם ערב אל היב

; הפלישה; שנייה וכיבוש צפת

קרבות עמק ; ל"שליחות למטכ

; ירידה למרכז; נבי יושע; הירדן

; ירידה לקרבות הנגב; מבצע דני

; ה'מגע עם המצרים בכיס פלוג

; ה'ניסיון נפל לכבוש את כיס פלוג

1987.01.001987.03.00
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עד תאריךמתאריךמידע נוסףתאורשם פריטמספר פריט

ראיון שערך עזרא גרינבוים עם גמליאל כהן על כהן גמליאל42926

לא קיים עותק פיזי והעותק ; המסתערבים

ראה פירוט . הסרוק מקושר בדפית מולטימדיה

.בדפית מידע נוסף

העליה ; ילדות ונעורים בדמשק

; צעדים ראשונים בארץ; ארצה

הכשרה ; גרעין סורי בעין חרוד

במחלקה ; מגויסת בבית הערבה

במחלקה ; הערבית באלונים

במחלקה ; הערבית בגינוסר

; התחלת הסיורים; הערבית ביגור

סיורים ; פילוג בתנועת העבודה

; המשך הסיורים; בסידנא עלי

המחלקה ; הפילוג בהכשרה

הורדת מעפילים והדרך ; "בצורת"ב

בעין ; המעצר בלטרון; חזרה

סיור בנבי ; החורש אחרי נדודים

; מאשר בעזה; סיור בנגב; רובין

שוב ללטרון ; מאסר בירושלים

; הרהורים על היחידה; ושחרור

חנה "לקראת ; סיורים באירועים

סירוים בארגונים ; והורדה" סנש

ניסיון לנקום על ; ערביים עוינים

מי הם אנשי ; "גן הוואי"הרצח ב

ביקור בנבי ; המחלקה הערבית

ביקור ; ועידה בשיח מוניס; מוסה

; ט בנובמבר"במשמר הנגב כ

המשך סיורי היחידה עם תחילת 

בחיפה לפני היציעה ; הקרבות

; ביקור בארץ; בבירות; לבירות

פתיחת חנות ; חזרה לבירות

חברים ; תעשיית סוכריות; בבירות

" רומן"; מהמחלקה מתחילים להגיע

עם , עוד חברים מגיעים; בבירות

19911992
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עד תאריךמתאריךמידע נוסףתאורשם פריטמספר פריט

מחברות פרוטוקולים מישיבות מזכירות ומרכז פרוטוקולים- ישיבות מזכירות ומרכז 454383

ראה פירוט בדפית מידע . של חבר הקבוצות

.נוסף

01' מחברת מס

24.10.1944ישיבת מזכירות 

-החורש נוה-כפר)מפעלים : נושאים

-כפר, (מושבות הדסה חדרה, איתן

, רכוז המזכירות, החורש מפעל

לאחר )החמישה -מעלה, נוער

, עזיבת הגרעין שהתאחד עם הדס

, (תוספת חברים, בית הבראה

הצעיר -רומניה מכבי)קליטת עליה 

עלית , מסלובקיה והונגריה

כנוס , (רופין אבוקה-כפר,הנוער

גרעינים דור )המפעלים הצעירים 

פעולה , (ל"הגנה חי)גיוס , (צעיר

מזכירות ועדת משק גיוס , ספרותית

, סמינר בינקיבוצי, הקבוצות-לחבר

.ועדת חינוך

-מעלה)אלתר : משתתפים

, יצחק, צבי-איסר בן, (החמישה

, שמואל, פנחס לבון, פרץ סלפטר

-צבי בן, [שלמה שטנגר]. שלמה ש

הניה , חיים חנוך, מאיר מנדל, שחר

.אברהם משה קולר, גולדברג

9.11.1944ישיבת מזכירות 

ברור עם משמרות בענין : נושאים

פעילותו של חיים חנוך בועדת 

פעילות )יהדות רומניה , חינוך

תנועתית שליחים עליה גורדוניה 

, הצעיר-הנוער הציוני החלוץ מכבי

ילדי , המזרחי, הונגריה מפלגה

עניני הנוער , (טרנסזניסטריה

1944.10.241946.09.18

עבודה סמינריונית מאת יוסי לביא שהוגשה הקיבוץ בקליטת העליה ההמונית בישראל47905

.אילן-לדבורה הכהן באוניברסיטת בר

1988.04.151988.04.15
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עד תאריךמתאריךמידע נוסףתאורשם פריטמספר פריט

ראיון שערכה איזה דפני עם יעקובה כהן על כהן יעקובה51025

לא ; דמשק-המחלקה הערבית ובירות', פלוגה א

קיים עותק פיזי אלא עותק דיגיטלי בגירסת וורד 

ראה פירוט . המקושר בדפית מולטימדיה

.בדפית מידע נוסף

תקופת ; ילדות בירושלים

יציאה ; בית הספר; המאורעות

, ח"גיוס לפלמ; להכשרה בכנרת

איילת ' פלוגה א; אימונים בגינוסר

לנגב עם מקלות כתחליף ; השחר

הקמת ; אשדות יעקב; לרובים

על המחלקה ; המחלקה הערבית

התחלת ; אלונים, הזורע; הסורית

; חורני בנמל חיפה; יציעה לפעילות

אנסים ; "סירסנוך יה מוחמד"

; יום כיפור בירושלים; נוספים

הכתרת ; מספיק כאפיה בלבד

סיורים לקראת ; המלך עבדאללה

הכנות ; פעולות בתקופת המרי

פיצוץ ; לפעולות שלא התבצעו

המעקב אחרי ; משטרת סידנא עלי

תחילת ; ורדן'פרשת ג; הקצין ברוס

חיסול מכונית ; מלחמת העצמאות

סיורים ברמת הגולן ; התופת

; גשר דמיה, ליל הגשרים; ובדמשק

העליה ; יציאת אנשים ללבנון

; יציאה ללבנון; לירושלים בשיירה

; נהג מונית; התמקמות בבירות

; מרי; שמעון ושעול עוברים לדמשק

טוני ומשרד ההגנה ; י'קאוקג

; נסיעות לאורך הגבול; הלבנוני

סיפור השניים ; הפיכה בסוריה

19831984

- העפלה היבשתית של יהודי סוריה ולבנון 57547

1945-1939

עבודה מאת אריה כהן שהוגשה כמילוי חלק 

מהדרישות לקבלת התואר מוסמך בחוג 

ישראל באוניברסיטת חיפה -ללימודי ארץ

2001.03.002001.04.00

תמליל עדות מתוך הקלטה של רבקה כשדן על כשדן רבקה66143

.ראה פירוט בדפית מידע נוסף. קורות חייה

מורה ; בסוריה ובלבנון" גדעונית"

; פעילות בהעפלה לארץ; ומחנכת

1996.10.001996.10.00

ראה . צילום יומן אישי של שלמה קוסטיקהקוסטיקה שלמה66608

.פירוט בדפית מידע נוסף

-1946- הפעילות הבטחונית ב

חברת נוער ; עליה מסוריה; 1939

; קורס ימאות; חולתה; בעין חרוד

-בשרות הצבא הבריטי ביוון ב

1984.05.001984.05.00

מדובר ; עדות ברישום עצמי של נחום רוזנפלדרוזנפלד נחום66748

ראה הפירוט בדפית . בצילום שבחלקו מטושטש

.מידע נוסף

דילב ; בתקופת העליה השניה

במלחמת העולם  (קרית ענבים)

; חי-תל; כפר אוריה; הראשונה

ההתיישבות בעמק הירדן '; דגניה ב

ללא תאריךללא תאריך
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יום עיון למורים בנושא העפלה ימית ויבשתית העפלה ומחתרת בארצות המזרח- יום עיון 67900

: דוברים; מארצות המזרח שנערך ביד טבנקין

צפון - נדיה פרנקו , על עירק- שאול סחייק 

ללא תאריךללא תאריך

ראה . שיחה על קהילת דמשק בשני חלקיםשיחה עם יוצאי סוריה על קהילת דמשק67959

.פירוט בדפית מידע נוסף

שיחה על קהילת - יוצאי סוריה 

: 2חלק . חלומות: 1חלק . דמשק

.העליה לישראל

הקהילה , החיים היהודיים בדמשק

העליה . החינוך ועוד, ומנהגי חיים

. חבלי ציונות וקשיים עם המשפחה

1984.04.121984.04.12

חוברת זיכרון לזכרו של אברהם : פרסומיםסוריה68669

שיחה עם ; חוברות על מצב יהודי סוריה; עבאס

ללא תאריךללא תאריך

כמורה  (קיבוץ כברי)עדות של רבקה כשדן סוריה ולבנון68707

בדמשק בנוגע " אליאנס"ומחנכת בבית הספר 

העדות ; 1945-1944בשנים " גדעונים"ל

19581978

פגישות ושיחות עם אנשי : מסמכים מצולמיםסוריה68710

 (?)ביקור אליהו אילת " - החלוץ"הקהילה ו

מצב היהודים ; 1934אוקטובר - בסוריה 

.ח באנגלית"דו- בסוריה 

19841984

פרק מזכרונותיו של יוסף יואל .ראה פירוט בדפית מידע נוסף. קטעי עתונותסוריה ולבנון68715

במערכה : ריבלין בדמשק מתוך

- סרוק ) 1969 ממרץ 95מספר 

גזיר ; (ראה דפית מולטימדיה

19341934

מכתבים משליחים ופעילים בעלית הנוער דמשק- סוריה 68722

; בנושא עליתם וקליטתם של בני נוער מסוריה

קטע מרשימה ביומן עין חרוד על קליטת ילדים 

; 1984.05.18 - (רוחמה מלץ)מסוריה במשק 

חוזר מטעם  ועדת החלוץ של הקיבוץ המאוחד 

1969.03.001983.01.21

מסמכים מצולמים הכוללים התכתבות  עם דמשק- סוריה 68724

.בדמשק" החלוץ"שליחים ופעילים בתנועת 

19421943

מכתבים ודוחות מצולמים באנגלית מקהילה סוריה68725

היהודית בדמשק והעתקי תצלומים של אגודת 

הבונים החופשים , בית ספר יהודי, בני ברית

19291942

עותק מצולם של פרוטוקול בכתב יד מישיבה סוריה ולבנון68795

של ועדת קליטה ההקיבוץ המאוחד ומזכירות 

19411945

. מסמכים מצולמים הכוללים התכתבות ודוחותסוריה ולבנון68802

.ראה פירוט בדפית מידע נוסף

; התכתבות עם שליחים מדמשק

- בדמשק " חלוץ"ח מהנעשה בה"דו

; 1930 (אפיקים)שושנה פסח 

1932.05.281932.05.28

מסמכים מצולמים הכוללים דוחות וסקירות על סוריה ולבנון68804

ראה פירוט . מצב היהודים בסוריה ולבנון

.בדפית מידע נוסף

; מצב העדה היהודית בדמשק (1

סקירה על המצב בסוריה  (2

המצב  (3; 1941.02.26- ובלבנון 

19301934
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עד תאריךמתאריךמידע נוסףתאורשם פריטמספר פריט

ראה . מסמכים הנוגעים להכנות להוצאת הספר'שורשים במזרח ב80058

.פירוט בדפית מידע נוסף

; תכתבת עם כותבי המאמרים

; אק טייב'ג- תרגומים מצרפתית 

; טיוטות מדפי הספר; שאול סחייק

מאמר מאת מיכאל טאליאקודו על 

האיטלקים ויהודי תוניס בזמן 

התפרסם )מלחמת העולם השניה 

19401941

ראה פירוט בדפית מידע . מסמכים מצולמיםסוריה80071

.נוסף

; דיווח על התנועה הציונית בסוריה

; 1948-1945ממכתבי שליחים 

כתבות בעתון לציון חמש עשרה 

צעדים : "בדמשק" החלוץ- "שנה ל

לאחדות העבודה " - ראשונים

מגולים "ו (1945.01.19) 29מספר 

ונדע להיות גם , הפכנו גאולים

19851990

דפים מצולמים ממאמרים וכתבות ; חומר מצולםסוריה80072

- על התנועה החלוצית בסוריה בימי המלחמה 

לקראת כנס מעפילים יוצאי ; לפניה ואחריה

 שנה 25-חוברת ל" המעורר"; סוריה ולבנון

19451948

רשימות קיבוצים ומוסדות : מסמכים מצולמיםסוריה80073

רשימות ; חינוך שקלטו ילדים עולים מסוריה

ראה פירוט . ילדים שנשלחו לקיבוצים ולמוסדות

.קיבוצים ומוסדות בדפית מידע נוסף

שכונת בורוכוב '; דגניה א; גבעת חן

-אשדות; גבת; (משק הפועלות)

; בית יוסף; יגור; מרחביה; יעקב

; יוסף-תל; (עפולה)רמת השופט 

משק הפועלות ; ל"כפר מל; ים-גליל

קבוצת ; גבעת השלושה; עפולה

-ניר)עמל -תל; שער הגולן; כנרת

19441955

; צילומי תמונות ממחנות החלוץ בסוריהסוריה80074

.מסמכים מצולמים בערבית ובעברית

19441945

מאמר על בית הספר היהודי בדמשק לפני סוריה80076

י "צילום המאמר ע- מלחמת העולם השניה 

צילום ; (1984נמסר למכון בינואר )שאול סחייק 

מכתב של מנחם לוזיה לברל כצנלסון בעקבות 

' -1940אוג" דבר"-דבריו של ברל שפורסמו ב

ללא תאריךללא תאריך
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