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 010  קוד )סימול(

 עליית הנוער שם החטיבה

 תשמ"ג -תשל"ח 1983 - 1978  תאריכים

   חטיבה רמת התיאור

  מ' מדף 0.85מכלים,  5: סה"כ היקף כמותי

 תיקי מסמכים, חוברות, כרזות, ספרים סוג החומר

 ונוער ילדים לעליית המחלקה -הסוכנות היהודית  יוצר החומר

  סקירה היסטורית

 אדמיניסטרטיבית

( על רקע עליית הנאצים 1933מפעל ציוני שהוקם בגרמניה בתרצ"ג ) -עליית הנוער

לשלטון, ופעל כמחלקה בסוכנות היהודית, לשם הצלת ילדים יהודים בתפוצות 

ם המדינה פעל וטיפול בקליטתם בארץ ישראל, בעיקר בקיבוצים ובמושבים. לפני קו

הארגון לשם הצלת ילדים בשואה ומבין שארית הפליטה. אחרי קום המדינה פעל 

הארגון בקליטת ילדים ונוער מצפון אפריקה, המזרח התיכון, ומזרח אירופה, שליחת 

( כיהן בראש המחלקה יוסף 1978-1983תשמ"ג ) -בשנים תשל"ח פעילים לקהילות

דים תיכוניים בישראל לצעירים יהודיים שפירא. בתקופתו נפתחו תכניות ללימו

  .מהגולה, לקידום מנהיגים צעירים, ולקליטתם

ונמסר על ידיו לד"ר יוסף אבנרי )שכיהן  החומר היה ברשותו יוסף שפירא של

 (.כמנהל המכון לחקר הציונות הדתית

תנועת ההתנדבות  -המחלקה לעליית ילדים ונוער; תהל"ה  -בבני עקיבא הצעירה  תכולה

האגף  -לעלייה הדתית; הועדה לעליית הנוער הדתי; מנהיגים צעירים; בני עקיבא 

הדתי; שליחי האגף הדתי והנהלת בני עקיבא בחו"ל; שליחים )לפי שמות דיווחי 

 .אגף הנוער והחלוץ הדתי -שליחים(; הסוכנות היהודית

 לא צפוי גידול  המשך גידול צפוי

שיטת אירגון 

 החומר

 -החטיבה מסודרת בקבוצות תיקים לפי סדר נושאי: בני עקיבא הצעירה, תהל"ה 

, היהודית הסוכנות, הדתי הנוער לעליית הועדה, הדתית לעלייה ההתנדבות תנועת

 .שליחים, צעירים מנהיגים

   רשימת תיקים ומפתח נושאים, שמות ומקומות עזרי איתור

 ארכיון המכוןוכללי  ISAD-G מתכונת   חוקים או כללים

 ,ןבמחנות המעצר בקפריסי -ועבודה'  תנועת 'תורה  , כים[עורא' ] זהבי מ', וינשטין ספרות רלוונטית

 .תשס"א 2001 ניר גלים : למורשת הציונות והשואה בית העדות

  001) ) הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל חטיבות קשורות

   (005)  בארץ ישראל החינוך הדתי

  (006)יהעולמי של המזרח המרכז

  (007) החלוץ והפועל המזרחי הברית העולמית של צעירי

  (008) השואה ושארית הפליטה

  (009)  מחנה הציונות הדתית -מצ"ד 

  (013)  בני עקיבא בארץ ישראל

 (014)  המזכירות העולמית של בני עקיבא

 (015)   קטעי עיתונות-המפד"ל 

 (016)  לאומיתתנועת האישה הדתית  -אמונה 

 (025)   בארצות הבריתהמזרחי והפועל המזרחי 

 (026)   המזרחי והפועל המזרחי בקנדה



 " (023)  "עיירת לי -ילדים 

    הערות

 22/03/2001  תאריך התיאור

 


