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 024  קוד )סימול(

  קטעי עיתונות - משרד הדתות שם החטיבה

 תשמ"ג -תש"ד 1983 - 1944  תאריכים

   חטיבה רמת התיאור

  מ' מדף 15.64מכלים,  92סה"כ:  היקף כמותי

 תיקי עיתונות  סוג החומר

 []ע"י חברת יפעתמשרד הדתות   יוצר החומר

תעודות, פרסומים וקטעי עיתונות שנאספו בלשכתו של ד"ר זרח ורהפטיג בעת   סקירה היסטורית

כהונתו כסגן שר וכשר הדתות, ועוסקים בנושאי דת ומדינה, כגון: מיהו יהודי, 

שמירת השבת, סטאטוס קוו, ניתוחי מתים, גיור כהלכה לעולים, מקומות קדושים. 

שאים אלו, ונמסר על ידו. החומר שימש תשתית לעבודתו של ד"ר זרח ורהפטיג בנו

  .בחומר נכללו גם קטעי עתונות מלפני קום המדינה

 ,עיתונות בנושאים: שמירת שבת, מקומות קדושים, קברי צדיקים, חגי ישראל תיקי תכולה

וחברי המפד"ל,  דתיים חילוניים, סיעת המפד"ל בעיות דת, עליה וקליטה, יחסי

אזרחיים; ספרי תורה; פולמוס חזית הרבנות הראשית, רבנים ראישיים; נשאוין 

  .הדתית; מועצות דתיות; גיור, ניתוחי מתים; עיתונות עברית

 לא צפוי גידול המשך גידול צפוי

שיטת אירגון 

 החומר

החטיבה מסודרת בסדר כרונולוגי ולפי קבוצות תיקים: שבת, ניתוחי מתים, מפד"ל, 

אישים ורבנים", -ני דת, רבנותכת בני ישראל )נישואין וגירושין(, ישיבות, עניי

הרבנות הראשית, מועצות דתיות, בתי כנסת, פולמוס חזית הדתית, עיתונות עברית 

)יהודית(, גיור, דת ומדינה, פולמוס "מיהו יהודי, כפייה דתית, הווי ואורח חיים דתי, 

  .הכותל המערבי, העיר העתיקה-מקומות קדושים

   נושאים, שמות ומקומותרשימת תיקים ומפתח  עזרי איתור

 וכללי ארכיון המכון ISAD-G מתכונת   חוקים או כללים

   ספרות רלוונטית

 (001)  הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל חטיבות קשורות

 (002)  הפועל המזרחי בישראל -המפד"ל 

  (003) סיעת מפד"ל בכנסת

  (004) ההתיישבות הדתית בארץ ישראל

 (006)  המזרחיהמרכז העולמי של 

  (013)  בני עקיבא בארץ ישראל

 (014)  המזכירות העולמית של בני עקיבא

  (015)  קטעי עיתונות-המפד"ל 

  (016) תנועת האישה הדתית לאומית -אמונה 

  (017)  מזכ"ל מדיני -מפד"ל

 (018)  דובר המפד"ל 

  (020)  איגוד המושבים של הפועל המזרחי

 (021)   מחלקת עליה וקליטה -הפועל המזרחי בישראל 

 (023)   תנועת ההתנדבות הדתית לעליה -תהל"ה 

 (024)   קטעי עיתונות - שרד הדתותמ

 (023)   ""עיירת לי -ילדים 



  (PA/01)בר אילן )ברלין(, מאיר 

 (PA/06)  ן גרינברג,יעקב אהרו

 (PA/08) ל כורש, כתריאל פישט

   (PA/16) דר' ורהפטיג, זרח

    הערות

 30/01/2000  תאריך התיאור

 


