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שם החטיבה

אמונה  -תנועת האישה הדתית לאומית

תאריכים

 1964 - 1994תשכ"ד  -תשנ"ד

רמת התיאור

חטיבה

היקף כמותי

 100מכלים 17.00 ,מ' מדף

סוג החומר

תיקי מסמכים ,חוברות ,כרזות ,ספרים

יוצר החומר

אמונה  -תנועת האישה הדתית לאומית

סקירה היסטורית ראשיתה של אמונה  -תנועת האישה הדתית לאומית בארגון הפועלות של הפועל
אדמיניסטרטיבית המזרחי ,שנוסד בתרצ"ה ( )1935במטרה לספק תעסוקה לחברות החלוצות ולתת
סיוע לעולות בצרכי קליטה ,במקום מגורים ,בהכוונה והכשרה ובהקמת בתי ילדי,
כדי לאפשר לאמהות לצאת לעבודה  -בפרדס ,בשדה ,בבניין או במטבחי הפועלים.
ארגון הפועלות הקים מוסדות חינוך והקים גנים ,מעונות ומוסדות פנימייתיים :הוקם
בית שקלט את "ילדי טהרן" ובכפר פינס נקלטו עולים מתימן .
בתש"ך ( )1960התמזג הארגון עם ארגון נשי "המזרחי" ,הוא ארגון א מ"ן ,שנוסד
בארצות הברית בתרפ"ה ( )1925לכדי תנועה אחת  -תנועת האישה הדתית לאומית.
במחצית שנות השבעים ,הוחלט על מתן שם קצר לתנועה -אמונה  -תאד"ל (תנועת
האישה הדתית לאומית) .תנועת אמונה העולמית קמה בתשל"ז (). 1977
למרות שאין חובת חברות במפלגה הדתית לאומית ,יש ל "אמונה" נציגות במפלגה.
יושבות הראש הראשונות של התנועה טובה סנהדראי ז"ל ושרה שטרן -קטן ז"ל היו
חברות כנסת מטעם המפלגה הדתית לאומית וחברות "אמונה" מכהנות במוסדות
המפלגה .חברות התנועה פעילות גם בקליטת עלייה במסגרת תנועת ההתנדבות
לעליה הדתית (תהל"ה) ובמוסדות התנדבותיים נוספים ,במיוחד עם הגיעם של גלי
עלייה מאיראן (סוף שנות השבעים) ,מאתיופיה ומברית המועצות (שנות השמונים
והתשעים) .ועידת "אמונה"  -הגוף העליון של התנועה  -מתכנסת אחת לחמש שנים.
באופן שוטף מכהנים ארבעה גופים :הנהלה ארצית ,מועצה מייעצת ,מזכירות והועד
הפועל .קיימות מחלקות נוספות בינהן :מחלקת ריכוז ,ארגון ותרבות ,הגיל הרך ,בתי
ספר ,פנימיות תיכוניות ,תיכונים טכנולוגיים ,מכללות ,קליטה ועליה ,קשרי חוץ.
לאמונה יש למעלה ממאה סניפים בכל רחבי הארץ .
החומר נמסר על ידי הארגון בתשנ"ז (1997).
תכולה

קטעי עיתונות; מוסדות חינוך -פעולות התנדבות ,המפד"ל ,ועידות .
מחלקה לפרסום והסברה :רישומים ,התכתבות ,פרוטוקולים ,חומרי הסברה,
פרסומים ,הודעות לעיתונות .מחלקה לקשרי חוץ :התכתבות (לפי ארצות),
פרסומים .מחלקת ריכוז :התכתבות ,ועדת בינוי ופרוייקטים ,ועידות ארציות,
פעולות התנדבות .מחלקת קליטה :עולי אתיופיה וברית המועצות ,סניפים ,קטעי
עיתונות ,פרסומים ,אירועים  ,סמינרים ,ימי עיון ,קייטנות ונופש .מחלקת ארגון:
כספים ,התכתבות עם סניפים (לפי שם) ,גנים ומעונות ,תהל"ה -תנועת ההתנדבות
לעלייה הדתית ,מזכירות ,פרוטוקולים ,הנהלת התנועה .מחלקת תרבות :סניפים (לפי
יישובים) ,פרוייקטים .מחלקה לגיל הרך :תקציבים ודו"חות ,מזכירות ,התכתבות,
משרדי החינוך והסעד ,מעונות .

המשך גידול צפוי לא צפוי גידול
שיטת אירגון
החומר

החטיבה מסודרת בסדר כרונולוגי ולפי קבוצות תיקים :מוסדות חינוך ,פעולות
התנדבות ,פעילות האמונה ,מחלקה לפרסום והסברה ,מחלקה לקשרי חוץ ,מחלקת
ריכוז ,מחלקת קליטה ,מחלקת ארגון ,מחלקת תרבות ,מחלקה לגיל הרך.

עזרי איתור

רשימת תיקים ומפתח נושאים ,שמות ומקומות

חוקים או כללים

מתכונת  ISAD-Gוכללי ארכיון המכון

ספרות רלוונטית גוטקינד -גולן ,נעמי  ,מרים אליאש  -דרך אמונה בחרתי ,מורשת  ,תל -אביב,
 1991תשנ"א.
מייזליש ש' [עורך] ,באמונה בחרתי ,אמונה  -תנועת האשה הדתית לאומית תל
אביב 1996 ,תשנ"ו.
חטיבות קשורות

הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל )(001
המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל )(002
סיעת מפד"ל בכנסת )(003
המרכז העולמי של המזרחי )(006
מצ"ד  -מחנה הציונות הדתית )(009
המזכירות העולמית של בני עקיבא )(014
המפד"ל -קטעי עיתונות )(015
מפד"ל -מזכ"ל מדיני )(017
דובר המפד"ל )(018
איגוד המושבים של הפועל המזרחי )(020
הפועל המזרחי בישראל -מחלקת עליה וקליטה )(021
משרד הדתות  -קטעי עיתונות )(024
נאמני תורה ועבודה ()028
בר אילן (ברלין) ,מאיר )(PA/01
טכורש ,כתריאל פישל )(PA/08

הערות
תאריך התיאור
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