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שם החטיבה

השואה ושארית הפליטה

תאריכים

 1939 - 1953תרצ"ט  -תשי"ג

רמת התיאור

חטיבה

היקף כמותי

סה"כ 8 :מכלים 1.36 ,מ' מדף

סוג החומר

תיקי מסמכים ,כרזות

יוצר החומר
סקירה היסטורית הפועל המזרחי והמזרחי לקחו חלק בפעולות לעזרה ולהצלת פליטים יהודיים
אדמיניסטרטיבית וקורבנות השואה בתקופת מלחמת העולם השנייה ולאחריה -עד קום המדינה ,על ידי
מעקב אחרי מצב היהודים במדינות אירופה וצפון אפריקה וניסיונות לשמור על קשר
עמם ולארגן עבורם סיוע .
לאחר תום המלחמה הקים המרכז העולמי של "המזרחי" את "המכון לקליטת ניצולי
השואה" ואת ה" -מפעל לעזרת הרבנים פליטי גרמניה ,אוסטריה ,צ'כוסלובקיה ויתר
הארצות" ,שסייע ל 170 -רבנים בעזרה כספית (קרן לעזרה הדדית ומתן הלוואות)
ורפואית (בטוח לקופות חולים).
החומר הגיע ממספר מקורות :המזרחי ,הפועל המזרחי ,בני -עקיבא.
תכולה

תקופת המלחמה :ניסיונות לעזרה והצלה ,סקירות לפי ארצות (איטליה ,אלבניה,
בולגריה ,בלגיה וצרפת ,הולנד ,הונגריה ,לוב ,ליטא ,סוריה ,עירק ,פולין ,רומניה,
רוסיה); מוסדות התנועה ופעולותיהם לעזרה והצלה :הברית העולמית של צעירי
החלוץ והפועל המזרחי ,המרכז העולמי של המזרחי ניסיונות הצלה :דרך הודו ,יפן,
סין ,קושטא; ילדי טהרן; מפעל להצלת רבנים פליטים ;עליית הנוער הדתי וקליטתו;
שארית הפליטה לאחר המלחמה (לפי ארצות :אוסטריה ,איטליה ,בלגיה ,גרמניה,
הולנד ,הונגריה ,יוון ,מרוקו ,מצרים ,פולין ,צ'כוסלובקיה ,קפריסין ,רומניה,
סקנדינביה ,שווייץ) .הברית העולמית של תנועת "תורה ועבודה" אחרי תום
המלחמה :כינוסים ,ישיבות ,פרוטוקולים ,דו"חות ,הנחיות ,התכתבות ,המשרד
המרכזי לאירופה בלונדון; מרכז לעזרה והצלה באירופה של המזרחי והפועל המזרחי
 פריס ,המרכז לארופה -ז'נבה ,הלשכה למזרח אירופה ,פרסומים ,עלונים ,חייליםדתיים במלחמת העולם השנייה.

המשך גידול צפוי לא צפוי גידול
שיטת אירגון
החומר

החטיבה מסודרת בקבוצות תיקים בסדר נושאי ולפי שמות ארצות בסדר אלפבית:
מוסדות התנועה ופעולותיהם לעזרה והצלה (לפי שמות מקומות וארצות) ,שארית
הפליטה לאחר המלחמה.

עזרי איתור

רשימת תיקים ומפתח נושאים ,שמות ומקומות

חוקים או כללים

מתכונת  ISAD-Gוכללי ארכיון המכון

ספרות רלוונטית
חטיבות קשורות

הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל )(001
המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל )(002
סיעת מפד"ל בכנסת )(003
ההתיישבות הדתית בארץ ישראל )(004
המרכז העולמי של המזרחי )(006
הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי )(007
השואה ושארית הפליטה )(008

מצ"ד  -מחנה הציונות הדתית )(009
עליית הנוער )(010
הפועל המזרחי בישראל  -סניפים )(011
ההסתדרות הציונית העולמית והמזרחי )(012
בני עקיבא בארץ ישראל )(013
המזכירות העולמית של בני עקיבא )(014
המפד"ל -קטעי עיתונות )(015
אמונה  -תנועת האישה הדתית לאומית )(016
מפד"ל -מזכ"ל מדיני )(017
דובר המפד"ל )(018
איגוד המושבים של הפועל המזרחי )(020
תהל"ה  -תנועת ההתנדבות הדתית לעליה )(023
משרד הדתות – קטעי עיתונות )(024
המזרחי והפועל המזרחי בארה"ב )(025
המזרחי והפועל המזרחי בקנדה )(026
ילדים " -עיירת לי" )(023
בר אילן (ברלין) ,מאיר )(PA/01
ביז'ינסקי בזק ,בצלאל )(PA/03
טכורש ,כתריאל פישל )(PA/08
ורדי ,יצחק (PA/13),
הערות
תאריך התיאור
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