תיאור החטיבה "מצ"ד -מחנה הציונות הדתית" שסימולה 009
קוד (סימול)

009

שם החטיבה

מצ"ד  -מחנה הציונות הדתית

תאריכים

 1979 - 1985תשל"ט -תשמ"ח

רמת התיאור

חטיבה

היקף כמותי

סה"כ 25 :מכלים 4.25 ,מ' מדף

סוג החומר

תיקי מסמכים ,כרזות ,קטעי עיתונות

יוצר החומר
סקירה היסטורית מצ"ד -מחנה ציונות הדתית -תנועה פוליטית שפעלה בשנים תשמ"ב  -תשמ"ה
אדמיניסטרטיבית ) .(1982- 1985התנועה קמה לאחר כשלון המפד"ל בבחירות לכנסת העשירית
בתשמ"ב ( )1981ובבחירות המוניציפליות .בעקבות זאת ,ראו חלק מחברי המפד"ל
ומנהיגיה צורך בחידוש ושינוי פניה של המפלגה ,מדיניותה והנהגתה .בראש מקימי
מצ"ד עמדו יוסף שפירא וחיים דרוקמן .בועידה שנערכה בתשמ"ג ( )1983הוחלט
להקים רשימה נפרדת לכנסת .כתוצאה מכך הפך חוג "איתנים" שהוקם בתשל"ט
)(1979על ידי יוסף שפירא וחיים דרוקמן לרשימה עצמאית" -איתנים -רשימת
התורה והארץ" .דגש מיוחד בפעילות מצ"ד הושם על עידוד ההתיישבות ופיתוח
יהודה ושומרון ,מתוך טענה שהמפד"ל לא משקיעה מספיק בכך .בתשמ"ה ()1985
התקיים איחוד מחדש בין מצ"ד לבין המפד"ל.
החומר נמסר לידי ד"ר יוסף אבנרי (שכיהן כמנהל המכון לחקר הציונות הדתית )על
ידי יוסף שפירא .
תכולה

הקמת תאי מצ"ד; התכתבות :בחירות ,רשימת אוהדים ,חברי המועצה; רשימות
מועמדים; פרוטוקולים והחלטות (ישיבות הנהלה ומזכירות) ,האפוטרופוס הכללי,
מועמדים לשליחות; מוסדות של מצ"ד ,הסכמים קואליציוניים; חוג "איתנים" ,אוהדי
חוג "מורשת"; בני עקיבא  -מזכירות עולמית; תהל"ה -תנועה ההתנדבות לעליה
הדתית; מצ"ד ביישובי יהודה ושומרון ( ;)1984מצ"ד והמזרחי; השר שפירא יוסף
( ;)1985כנס ההגשמה ותנועת ההגשמה.

המשך גידול צפוי לא צפוי גידול
שיטת אירגון
החומר

החטיבה מסודרת בקבוצות תיקים לפי סדר נושאי :תהל"ה תנועת ההתנדבות
לעלייה הדתית ,התכתבות (בני עקיבא -מזכירות עולמית ,המרכז העולמי של
המזרחי ,חוג "איתנים" ,האפוטרופוס הכללי ,שליחים) ,קטעי עיתונות ,רשימות
חברים ואוהדים ,השר יוסף (יוס'קה) שפירא ,חיים דרוקמן.

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
עליית הנוער )(010
המפד"ל -קטעי עיתונות )(015
אמונה  -תנועת האישה הדתית לאומית )(016
הפועל המזרחי בישראל -מחלקת עליה וקליטה )(021
שפירא ,יוסף (יוס'קה( )(PA/17

הערות
תאריך התיאור
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