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 תיקי מסמכים סוג החומר

 ארגון ותיקי התנועה יוצר החומר

  סקירה היסטורית

 אדמיניסטרטיבית

( על ידי חברי "המזרחי", "הפועל 1976) רגון ותיקי התנועה" הוקם בתשל"ו"א

החברים בה מעל  -המזרחי" והמפלגה הדתית לאומית עבור "ראשוני התנועה" 

שלושים שנה, לשם טיפוח מורשת התנועה וחידוש המתח הרעיוני בה. לשם כך פעל 

הארגון לשילוב והפעלת החברים הותיקים במוסדות התנועה, בועדותיה ובמפעליה 

כן עוסק הארגון בטיפול בבעיות החברתיות של החברים הותיקים על  המרכזיים. כמו

ידי הקמת בתי אבות ומועדונים למבוגרים, עידוד פעילות תנועתית וציבורית של 

פנסיונרים ובהקמה וניהול של קרנות לעזרה הדדית. הפעילות בסניפים ברחבי הארץ 

ולים. בראש הארגון כוללת כנסים ארציים, ימי עיון ושבתות עיון במושבים וטי

עומדת אסיפה כללית ומועצה המתאספות פעם בשנה. הניהול בפועל נעשה על ידי 

הועד המנהל, ועדת הביקורת והמזכירות הארצית. הארגון הקים מספר קרנות: קרן 

( לשם מתן הלוואות ללא ריבית לגמלאים; 1977לעזרה הדדית הוקמה בתשל"ז )

( לשם סיוע לחברים בהוצאת 1979ט )הקרן ע"ש אברהם מברך הוקמה בתשל"

( הוקמו: גמילות חסדים, 1979לאור של זיכרונות ומחקרים פרי עטם. בתשל"ט )

וועדות ל: כספים, תרבות, הסברה ופרסום, ארגון, פנסיונרים. החומר הוחזק בבית 

שאול יהלם לידי ד"ר יוסף  אביב ונמסר על ידי חבר הכנסת מהמפד"ל -המפד"ל בתל

 (.הן כראש המכון לחקר הציונות הדתיתאבנרי )שכי

תקנון ומצע, התכתבות, גמילות חסדים, עזרה הדדית וקרן לעזרה הדדית, מפעלים  תכולה

 .חברתיים, גמלאים, ימי עיון, כנסים, חשבונות, קרנות

 צפוי גידול  המשך גידול צפוי

שיטת אירגון 

 החומר

החטיבה מסודרת בסדר כרונולוגי ולפי קבוצות תיקים: הודעות לעיתונות, קטעי  

עיתונות, קטעי רדיו וטלוויזיה, המפד"ל: עמדה, גופים תנועתיים, תיקי בחירות 

תיקי בחירות מוניציפליות, משפטים, פרסומים, ידיעות ב "הצופה", תיוק  ,לכנסת

 .''קסטל

   ים, שמות ומקומותרשימת תיקים ומפתח נושא עזרי איתור

 וכללי ארכיון המכון ISAD-G מתכונת   חוקים או כללים

   , 1985אביב-ל, תעשתורה ועבודה בחזון ובמם(, )עורכינ'  וגוטקיןי'  אלפסי ספרות רלוונטית

 .תשמ"ה

  (001) הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל  חטיבות קשורות

  (003) סיעת מפד"ל בכנסת

  (PA/10) המפד"ל -שלום  זילברפרב

    הערות
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