
 014" שסימולה המזכירות העולמית של בני עקיבאתיאור החטיבה "

 014  קוד )סימול(

 המזכירות העולמית של בני עקיבא שם החטיבה

  1991 - 1931תשנ"א,  -תרצ"א : מחזור א תאריכים

  1993- 1991תשנ"ג,  -תשנ"א  :מחזור ב

 1997 - 1993תשנ"ז,  -תשנ"ג  :מחזור ג

   חטיבה רמת התיאור

  מ' מדף 52.02מכלים,  306מחזור א':  היקף כמותי

  מ' מדף 14.11מכלים,  83מחזור ב': 

  מ' מדף 10.03 מכלים 59מחזור ג': 

 תיקי מסמכים סוג החומר

   מזכירות עולמית -בני עקיבא  יוצר החומר

  סקירה היסטורית

 אדמיניסטרטיבית

על ידי תנועת בני עקיבא בתוך תנועת "תורה  (1954גוף ארגוני שהוקם בתשי"ד )

ועבודה" הפועלת לשם ריכוז הפעילות החינוכית של בני עקיבא ושל ארגוני נוער 

דתיים בעולם היהודי. הוקם כגוף ארגוני עצמאי שמקום מושבו בישראל.עד מיזוג 

המזרחי והפועל המזרחי פעל במקביל למחלקה לנוער של תנועת המזרחי העולמית. 

(. השתתפו בה 1958דה העולמית הראשונה כונסה במקווה ישראל בתשי"ח )הועי

ארגונים מישראל ומחו"ל. המועצה העולמית מתכנסת אחת  23נציגים נבחרים מ  48

חברים המשמשים כסמכות עליונה של תנועת בני עקיבא העולמית.  34לשנה ומונה 

שוטף בין ועידה המזכירות העולמית בוחרת מתוכה מזכירות פעילה, לניהול ה

לועידה. בין תחומי פעילותה של המזכירות הפעילה: הוצאת ידיעון חדשי לחברים 

בחו"ל , ארגון סיורים בישראל לחברים מחו"ל, טיפול בקליטת קבוצות ועולים 

יחידים ביישובים בישראל וכן שיגור שליחים לחו"ל מבין חניכי התנועה בארץ. 

כה בסניפים בתחומי התרבות והחינוך פעילות השליחים בתפוצות כללה הדר

 .היהודיים ולמען עידוד העלייה לישראל והקשר עמה

החומר הוחזק ברשות המזכירות העולמית של תנועת בני עקיבא כארכיון בפני 

  .עצמו

הנהלות ארציות; ידעונים, דפי מידע, עיתונים, חומר הדרכה; לשכות אזוריות, סניפי  תכולה

גיוס כספים; קטעי  ;ת(; התכתבות; דו"חות וחשבונותבני עקיבא )לפי מדינו

ישיבות, מכללות, מוסדות  ;הלשכה לשירותים רוחניים לקהילות בגולה ;עיתונות

חינוך, הכשרות; אולפנא לבנות; סמינרים והשתלמויות לבוגרים ומדריכים; מכון 

 -אלועידות עולמיות, פרוטוקולים; בני עקיבא בישר ;למדריכי חו"ל; חוגי עולים

קליטת עליה; מפעלי קיץ וחורף; המפקד הציוני ובחירות לקונגרס הציוני; הסוכנות 

 .היהודית; מכתבי שליחים

 צפוי גידול המשך גידול צפוי

שיטת אירגון 

 החומר

החטיבה מסודרת בשלושה מחזורים, בסדר כרונולוגי ולפי קבוצות תיקים: מחזור א': 

העולמיות, הכשרות )לפי שם(, התכתבות )מחלקות, משרדי  פרוטוקולים, הועידות

 ם(,ל(, עולים ומעפילים )כולל: בודדיממשלה, הסוכנות היהודית, קרן קיימת לישרא

לפי שמות ולפי  -לפי שמות ולפי מקומות. מחזור ב': תיקי שליחים -תיקי שליחים

מות מועמדים מקומות, הכשרות )לפי שמות וארצות(, ישיבות ומוסדות חינוך, רשי

 .לשליחות

   רשימת תיקים ומפתח נושאים, שמות ומקומות עזרי איתור

 וכללי ארכיון המכון ISAD-G מתכונת   חוקים או כללים



 ,תל אביב :ועבודה, מזכירות הנוער הברית העולמית לתנועת תורה ,פרקי אמונה ספרות רלוונטית

 .תש"ג  1943

רמת  :אילן אוניברסיטת בר ,העקיבא בהונגרי בני -מחתרת הצלה  ח', גניזינ',  בלנק

  נ"ג.תש , 1993 גן

  ,במחנות המעצר בקפריסין -ועבודה'  תנועת 'תורהא' ]עורכים[,  זהבי מ', וינשטין

 .תשס"א 2001 ניר גלים :למורשת הציונות והשואה בית העדות

אירופה הנוער הציוני הדתי במרכז : בגלוי ובמחתרת  , ש' שמידטצ',  עשהאל

 .1992 תל אביב : מורשת ,משואה לתקומה

  (001) הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל חטיבות קשורות

  (003) סיעת מפד"ל בכנסת

  (004) ההתיישבות הדתית בארץ ישראל

  (005)  בארץ ישראל החינוך הדתי

  (006) המרכז העולמי של המזרחי

  (007) המזרחיהחלוץ והפועל  הברית העולמית של צעירי

  (009)  מחנה הציונות הדתית -מצ"ד 

  (013) ני עקיבא בארץ ישראלב

  (015)  קטעי עיתונות-המפד"ל 

  (016) תנועת האישה הדתית לאומית -אמונה 

  (017)  מזכ"ל מדיני -מפד"ל

  (018) דובר המפד"ל

  (020)  איגוד המושבים של הפועל המזרחי

  (023)  תנועת ההתנדבות הדתית לעליה - תהל"ה

  (024)  קטעי עיתונות - משרד הדתות

  (025)  המזרחי והפועל המזרחי בארה"ב

  (PA/06)  גרינברג,יעקב אהרון

  (PA/16) דר' ורהפטיג, זרח

    הערות

   תאריך התיאור

 


