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שם החטיבה

הפועל המזרחי בישראל  -סניפים

תאריכים

 1984 - 1993תשמ"ד  -תשנ"ג

רמת התיאור

חטיבה

היקף כמותי

סה"כ 3 :מכלים 0.51 ,מ' מדף

סוג החומר

תיקי מסמכים

יוצר החומר

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל

סקירה היסטורית סניפי תנועת הפועל המזרחי שייכים למחלקת הארגון ,שממנה את יושב הראש
אדמיניסטרטיבית והמזכיר בכל סניף ,קובעת את תוכנית הפעילות ואת התקציב.
כל סניף מנוהל על ידי מועצה בראשות יושב הראש .הקמת הסניפים באה ליצור
מרכזים לקיום כל פעילות התנועה באזור מסוים .במסגרת הסניף מתארגנים ופועלים
חוגים וקבוצות של חברי התנועה ,מתקיימים טכסים חגיגיים והרצאות .בזמן
הבחירות ,הופך הסניף למטה הבחירות.
החטיבה כוללת חומר המתייחס לשנים תשמ"ד -תשמ"ח ()1984-1988
ולהתארגנות הסניפים לקראת הבחירות לכנסת השתים עשרה בתשמ"ח (,)1988
וכולל הוראות ומכתבים של הנהגת התנועה ובעיקר של השר יוסף שפירא לסניפים,
ענייני תקציב של סניפים ונושא ההסברה בזמן הבחירות ,כנסים במרכז התנועה
ביחס לסניפים ,ביקור של ראשי התנועה בסניפים .
החומר נמסר על ידי ארגון הפועל המזרחי.
תכולה

סניפי התנועה; התנועה -מפד"ל הפועל המזרחי

המשך גידול צפוי לא צפוי גידול
שיטת אירגון
החומר

סניפי תנועת הפועל המזרחי שייכים למחלקת הארגון ,שממנה את יושב הראש
והמזכיר בכל סניף ,קובעת את תוכנית הפעילות ואת התקציב .כל סניף מנוהל על ידי
מועצה בראשות יושב הראש .הקמת הסניפים באה ליצור מרכזים לקיום כל פעילות
התנועה באזור מסוים .במסגרת הסניף מתארגנים ופועלים חוגים וקבוצות של חברי
התנועה ,מתקיימים טכסים חגיגיים והרצאות .בזמן הבחירות ,הופך הסניף למטה
הבחירות .החטיבה כוללת חומר המתייחס לשנים תשמ"ד -תשמ"ח ()1984-1988
ולהתארגנות הסניפים לקראת הבחירות לכנסת השתים עשרה בתשמ"ח (,)1988
וכולל הוראות ומכתבים של הנהגת התנועה ובעיקר של השר יוסף שפירא לסניפים,
ענייני תקציב של סניפים ונושא ההסברה בזמן הבחירות ,כנסים במרכז התנועה
ביחס לסניפים ,ביקור של ראשי התנועה בסניפים .החומר נמסר על ידי ארגון הפועל
המזרחי.

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
ההתיישבות הדתית בארץ ישראל )(004
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