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 תיקי מסמכים סוג החומר

 יוסף )יוס'קה( שפירא יוצר החומר

  ביוגרפית סקירה
 אדמיניסטרטיבית

ירושלים. מנהיג בולט בבני עקיבא והמפד"ל ( ב1927בשנת תרפ"ז ) נולד
 ואיש חינוך. 

האדמו"ר החלוץ, היה ממייסדי תנועות "תורה  -אביו, הרב ישעיהו שפירא 
ועבודה" והפועל המזרחי. הוא עצמו כיהן כראש מחלקת העלייה והנוער 

בסוכנות היהודית וכיושב ראש המזכירות העולמית של בני עקיבא, שהיה 
 (. 1954בין מקימיה בתשי"ד )

הקים יחד עם חיים  בעת המשבר במפלגה הדתית לאומית )המפד"ל(,
דרוקמן את מחנה הציונות הדתית )מצ"ד( למען חידוש התנועה הדתית 
לאומית. לאחר איחוד מצ"ד עם המפד"ל כיהן כשר ללא תיק )בלי להיות 

תשמ"ח  עדשל ישראל בשנים תשמ"ד  22-וה 21 -ח"כ( בממשלות ה
 (. 1988 עד 1984)

ונוער, עלייה ועיירות  הקים ועמד בראש מספר קרנות ועמותות למען ילדים
תנועת  -(, עמותת תהל"ה 1987הפיתוח: קרן "ילדים" )שנת תשמ"ז, 

 עמותה למען עיירות הפיתוח.  -ההתנדבות לעלייה הדתית, "עיירת לי" 
 .החומר נמסר על ידי יוסף )יוס'קה( שפירא

מאמרים, נאומים ודברים, מועמדים לעבודה, בני עקיבא, מפד"ל, עליית  תכולה
 .ער, נסיעות השר לחו"ל )לפי שם ארץ( מצ"דהנו

 לא צפוי גידול  המשך גידול צפוי

שיטת אירגון 
 החומר

החטיבה מסודרת בשני מחזורים לפי סדר כרונולוגי ולפי הנושאים בהם 
 )ראה תכולה(.עסק יוסף )יוס'קה( שפירא 

   רשימת תיקים ומפתח נושאים, שמות ומקומות עזרי איתור

 וכללי ארכיון המכון ISAD-G מתכונת   כלליםחוקים או 

   ספרות רלוונטית

 (002)סימול החטיבה  הפועל המזרחי בישראל -המפד"ל  חטיבות קשורות
  (003)סימול החטיבה  סיעת מפד"ל בכנסת

  (004)סימול החטיבה  ההתיישבות הדתית בארץ ישראל
  (009)סימול החטיבה   מחנה הציונות הדתית -מצ"ד 

 (010)סימול החטיבה  עליית הנוער
   (011סניפים )סימול החטיבה  –הפועל המזרחי בישראל 

 (012)סימול החטיבה   ההסתדרות הציונית העולמית והמזרחי
   (013ישראל )סימול החטיבה בני עקיבא בארץ 

 ( 014א )סימול החטיבה המזכירות העולמית של בני עקיב
   (015עיתונות )סימול החטיבה קטעי -מפד"ל ה



   (016)סימול החטיבה  תנועת האישה הדתית לאומית -אמונה 
   (018ל )סימול החטיבה דובר המפד"

   (020איגוד המושבים של הפועל המזרחי )סימול החטיבה 
   (021)סימול החטיבה   מחלקת עליה וקליטה -הפועל המזרחי בישראל

  (022)סימול החטיבה   המזרחי והפועל המזרחי בארה"ב
  (023י" )סימול החטיבה "עיירת ל -ילדים 

 (PA/16)סימול החטיבה  דר' ורהפטיג, זרח

    הערות

 20/03/2001  תאריך התיאור

 


