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שם החטיבה

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי

תאריכים

מחזור א' :תרפ"ה  -תשי"ז1957 - 1925 ,
מחזור ב' :תרפ"ג  -תשמ"ט1989 - 1923 ,

רמת התיאור

חטיבה

היקף כמותי

מחזור א' 25 :מכלים 4.25 ,מ' מדף
מחזור ב' 30 :מכלים 5.10 ,מ' מדף
סה"כ 55 :מכלים 9.35 ,מ' מדף

סוג החומר

תיקי מסמכים

יוצר החומר

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי

סקירה היסטורית הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי הוקמה בתרפ"ב ( )1922לשם
אדמיניסטרטיבית מתן עזרה להסתדרות הפועל המזרחי בא"י בתחומי החינוך ,התרבות ועידוד העלייה
לארץ ישראל תוך הכשרה חלוצית בגולה של הנוער ובשיתוף פעולה עם ארגוני
נוער יהודיים בעולם ,כגון ארגון "החלוץ המזרחי"" ,צעירי המזרחי"" ,בני עקיבא"
ו"השומר הדתי" .כמו כן עסקה בהכשרה מקצועית ובארגון ליגות למען הפועל
הדתי ,הקמת בתי פועלים ויצירת קופות מלוה בשביל הפועל המזרחי בא"י .לשם
גיוס כספים הוקמה "קרן תורה ועבודה".
חברי הארגון הם הסתדרויות "צעירי המזרחי"" ,החלוץ המזרחי" ו"הפועל המזרחי"
ופועלים המאורגנים בליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל .הארגון לקח חלק פעיל
בהצלה ,עזרה וקליטת יהודים ניצולי שואה .
החומר הובא על ידי ד"ר יוסף אבנרי (שכיהן כמנהל המכון לחקר הציונות הדתית)
משני מקורות :עזבונו של נתן גרדי ,המרכז העולמי של המזרחי.
תכולה

התכתבות (ההסתדרות הציונית ,הסוכנות היהודית ,קרן קיימת לישראל  ,עסקני
התנועה); פעילות שליחים בתפוצות (לפי שמות ארצות) .קרן תורה ועבודה ,צעירי
המזרחי והשומר הדתי בפולין -ועידות ,פרסומים ,פרוטוקולים ,התכתבות קטעי
עיתונות.

המשך גידול צפוי לא צפוי גידול
שיטת אירגון
החומר

החטיבה מסודרת בשני מחזורים ,בסדר כרונולוגי ולפי קבוצות תיקים:
מחזור א' :הנהלה ראשית -פרוטוקולים ,חוזרים ,הוראות והנחיות ,הצעות ותקציבים,
התכתבות.
מחזור ב' :התכתבות -לפי שמות ארצות בסדר אלפבית.

עזרי איתור

רשימת תיקים ומפתח נושאים ,שמות ומקומות

חוקים או כללים

מתכונת  ISAD-Gוכללי ארכיון המכון

ספרות רלוונטית פרקי אמונה ,הברית העולמית לתנועת תורה ועבודה ,מזכירות הנוער ,תל אביב
 1943תש"ג.
אליחי י' ,המזרחי ותנועת תורה ועבודה בפולין ,הספריה הציונית על יד ההסתדרות
הציונית העולמית  :ירושלים  2001תשס"א.
אליחי י' ,תנועת המזרחי בפולין הקונגרסאית  ,1927-1916מורשת  :תל אביב
 1993תשנ"ג.
וינשטין מ' ,זהבי א' [עורכים] ,תנועת 'תורה ועבודה'  -במחנות המעצר בקפריסין,
בית העדות למורשת הציונות והשואה  :ניר גלים 2001 ,תשס"א.
נדיבי א' ,המשרד הארץ ישראלי בבודאפשט בשנים  ,1943-1944עבודה לתואר
 ,MAאוניברסיטת חיפה 1998 ,תשנ"ח.

רון א' ,התנועה הציונית בהונגריה בין שתי מלחמות העולם ,עבודה לתואר שלישי,
האוניברסיטה העברית  :ירושלים  1996תשנ"ז.
רותם י' ,בברית יחד  -סיפורה של תנועת בח"ד ובני עקיבא בארצות הונגריה,
ההסתדרות הציונית העולמית  -המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים  :ירושלים,
1986תשמ"ו.
חטיבות קשורות

הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל)(001
סיעת מפד"ל בכנסת)(003
ההתיישבות הדתית בארץ ישראל)(004
המרכז העולמי של המזרחי)(006
השואה ושארית הפליטה )(008
ההסתדרות הציונית העולמית והמזרחי )(012
המזכירות העולמית של בני עקיבא)(014
איגוד המושבים של הפועל המזרחי)(020
המזרחי והפועל המזרחי בארה"ב )(025
בר אילן (ברלין) ,מאיר )(PA/01
טכורש ,כתריאל פישל )(PA/08
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