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שם החטיבה

בני עקיבא בארץ ישראל

תאריכים

 1930 - 1991תר"ץ  -תשנ"א

רמת התיאור

חטיבה

היקף כמותי

מחזור א' 13 :מכלים 2.21 ,מ' מדף
מחזור ב' 18 :מכלים 3.06 ,מ' מדף
מחזור ג' 43 :מכלים 7.31 ,מ' מדף

סוג החומר

תיקי מסמכים

יוצר החומר
סקירה היסטורית תנועת נוער דתית ,הוקמה בתרפ"ט ( )1929בירושלים בו אורגנו חניכי מוסדות "המזרחי"
אדמיניסטרטיבית ו"הפועל המזרחי".
חניכי התנועה עסקו בפעילות התיישבותית וחינוכית :הוקמו קבוצות הכשרה חקלאיות
שפעלו בין השאר ב :קבוצת רודגס ,כפר גדעון ,כפר פינס ,קבוץ סעד ואחרות.
בועידה הארצית הראשונה בשנת ת"ש ( )1940הוחלט לאמץ את הדגם הקיבוצי ככוון
חינוכי מוגדר .הוקמה רשת "ישיבות בני עקיבא" ,הראשונה שבהן הוקמה בשנת
ת"ש ( )1940בכפר הרא"ה.
התנועה עודדה את חניכיה להתגבש כגרעינים ולשרת בנח"ל .התנועה ארגנה טיולים ,מחנות
קיץ וקייטנות ,מכשירה מדריכים .ביטאון התנועה" -זרעים" החל לצאת בשנת תרצ"ו
(.)1936
החומר הוחזק ברשות תנועת בני עקיבא בארץ ישראל ונמסר על ידי אלימלך לוין (מזכ"ל
התנועה).
תכולה

חוזרים ,פרוטוקולים ,מכתבים ,החלטות ,סיכומים ,דו"חות ,חוזרים; התכתבות (עסקני
התנועה ,סניפים ,מכתבי מזכ"ל); ההנהלה הארצית :ישיבות מזכירות ,פרוטוקולים,
התכתבות; מועצות ארציות; הועידות הארציות (א' -י"ז); הועידות העולמיות (א' -ד'); מרכז
ישיבות בני עקיבא; משרד החינוך והתרבות  -האגף לתרבות תורנית; ממשלה וכנסת;
משרד החינוך -האגף הדתי; הסוכנות הדתית -האגף הדתי; מוסדות התנועה :הועד הפועל,
המזכירות העולמית; רכזי מחוז; העתקי חשבונות; מחלקות :נח"ל ,גרעינים ,מפעלי קיץ,
גדנ"ע -שירות לאומי ,גרעינים ,סניפים ושבטים; מחלקת הדרכה ,תכניות הדרכה ,חוברות
פעילות ,מחנות ומפעלי קיץ; מחוזות ,קומונרים ,סמינריון הדרכה; דו"חות פעולה; ידיעת
הארץ; טיולי חגים (פסח ,חנוכה וסוכות ,ביריה ,יום ירושלים); קטעי עיתונות על :חינוך
דתי ,תנועות נוער.

המשך גידול צפוי צפוי גידול
שיטת אירגון
החומר

החטיבה מסודרת בשלושה מחזורים ,בסדר כרונולוגי ולפי קבוצות תיקים:
מחזור א' :התכתבות ,חוזרים והנחיות ,פרסומים וחוברות הדרכה.
מחזור ב' :מחנות קיץ ,טיולי חגים ,קייטנות ,חוזרים ופרוטוקולים ,סניפים.
מחזור ג' :סניפים ,שירות לאומי ,ועידות ארציות ,קטעי עיתונות.

עזרי איתור

רשימת תיקים ומפתח נושאים ,שמות ומקומות

חוקים או כללים

מתכונת  ISAD-Gוכללי ארכיון המכון

ספרות רלוונטית אלפסי י' וגוטקין נ' (עורכים) ,תורה ועבודה בחזון ובמעש ,תל-אביב  1985 ,תשמ"ה.
חטיבות קשורות

הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל )(001

סיעת מפד"ל בכנסת )(003
ההתיישבות הדתית בארץ ישראל )(004
המרכז העולמי של המזרחי )(006
הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי )(007
מצ"ד  -מחנה הציונות הדתית )(009
ההסתדרות הציונית העולמית והמזרחי )(012
המזכירות העולמית של בני עקיבא )(014
איגוד המושבים של הפועל המזרחי )(020
ילדים " -עיירת לי" )(023
משרד הדתות  -קטעי עיתונות )(024
נאמני תורה ועבודה ()028
עמינוח ,נחמיה צבי )(PA/11
קורץ ,משה אריה )(PA/15
שפירא ,יוסף (יוס'קה )(PA/17
הערות
תאריך התיאור
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