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 002   קוד )סימול(

 הפועל המזרחי בישראל -המפד"ל   שם החטיבה

 תשנ"ה -תרפ"ז  1995 - 1927  תאריכים

   חטיבה רמת התיאור

  מ' מדף 2.72מכלים,  16מחזור א':  היקף כמותי

  מ' מדף 1.19מכלים,  7מחזור ב': 

  מטר מדף 3.91 :סה"כ

 תיקי מסמכים  סוג החומר

 הפועל המזרחי בישראל -המפד"ל   יוצר החומר

  סקירה היסטורית

 אדמיניסטרטיבית

( בעקבות מיזוג המזרחי 1956תשט"ז )שנת המפלגה הדתית לאומית הוקמה ב 

והפועל המזרחי לתנועה אחת. למפד"ל ניתנה אחריות בכל נוגע למדיניות החוץ, 

מוניציפאליים, ארגון המעמד הבינוני, ענייני דת ו "חבר הרבנים", הסברה  עניינים

פה וענייני עיתון "הצפה". לפועל המזרחי ניתנה אחריות בעניינים -בכתב ובעל

הבאים: ארגון וגיוס חברים, מסים, עלייה וקליטה, תעסוקה, איגוד מקצועי, הכשרה 

עלי מקצועות חופשיים, מדורים והכוונה מקצועית, קרנות גמל, ארגון אקדמאים וב

לטיפול בחברים הוותיקים, שיכון, התיישבות, תרבות ובעירות פיתוח. החומר הוחזק 

ד"ר יוסף אבנרי )שכיהן כראש  לידי בארכיון סיעת המפד"ל בבניין הכנסת ונמסר

 .)המכון לחקר הציונות הדתית

ות: ב' ד' סטנוגרמות המפד"ל: התכתבות, תקנון, חוקה, הרשות המבקרת, ועיד  תכולה

צעירי המפד"ל והמשמרת הצעירה, ועדות  ,ו', כנסים, סימפוזיונים-מהועידה ה

בית הדין של  ;המפד"ל, הועדות לעיתונות, מחלקת ההסברה, ועידות מרכז המפד"ל

התנועה, הרשימה המרכזית לאחדות התנועה, סיעת "למפנה", הגוש לליכוד ותמורה, 

בחירות  ת )בנושא בחירות לכנסת והנהגת המפלגה(קטעי עיתונו -לשכת הדובר 

לכנסת: פרוטוקולים, התכתבות עם ועדת הבחירות, מצעים, כרזות, מו"מ 

 ;קואליציוני

 לא צפוי גידול  המשך גידול צפוי

שיטת אירגון 

 החומר

לפי קבוצות תיקים בסדר כרונולוגי ולפי נושאים: התכתבות,  החטיבה מסודרת 

 .ל התנועהבית הדין ש -מפד"ל

   רשימת תיקים ומפתח נושאים, שמות ומקומות עזרי איתור

 וכללי ארכיון המכון ISAD-G מתכונת   חוקים או כללים

המחלקה לחינוך תנועתי והמחלקה להסברה בכתב  ,פרקים במחשבת התנועה ספרות רלוונטית

   .א"שלת 1971, תל אביב, ל"במפד

 1985 אביב-תל ,תורה ועבודה בחזון ובמעש)עורכים(,  'נ וגוטקין י'  אלפסי

 -האוניברסיטה העברית בירושלים, הפועל המזרחי בארץ ישראלי',  שלמון .ה"תשמ

  .ח"תשכ) 1968המכון ליהדות זמננו , ירושלים )

  (001) הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל חטיבות קשורות

   (003) סיעת מפד"ל בכנסת

  (PA/16 ) דר' ורהפטיג, זרח

  (PA/17 ) שפירא, יוסף

 [רציף, הרוב אחרי קום המדינה חומר לא] הערות
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