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שם החטיבה

הפועל המזרחי בישראל -מחלקת עליה וקליטה

תאריכים

 1956 -1995תשט"ז  -תשנ"ה

רמת התיאור

חטיבה

היקף כמותי

סה"כ 30 :מכלים 5.10 ,מ' מדף

סוג החומר

תיקי מסמכים

יוצר החומר

הסתדרות הפועל המזרחי בישראל  -מחלקת עליה וקליטה

סקירה היסטורית מחלקת העלייה והקליטה של הסתדרות הפועל המזרחי הוקמה לשם קליטת העולים
אדמיניסטרטיבית הדתיים שהגיעו מאז קום המדינה ,מתן סיוע והדרכה ראשוניים לעולים למציאת דיור
ותעסוקה בסביבה מתאימה לצורכיהם .המחלקה פועלת בשיתוף עם הסוכנות
היהודית ,קיבוצים ומושבים דתיים ,תנועות בני עקיבא ,אמונה ותהל"ה .במסגרת
המחלקה הוקמו מדורים לקליטת עולים לפי ארצות המוצא .בסניפי הפועל המזרחי
הוקמו ועדות קליטה שטיפלו בבעיות העולים באזור.
בין הפעולות בהן עסקה המחלקה :ביקורים במרכזי קליטה ובבתי המשפחות ,אימוץ
משפחות ,טכסי בר ובת מצווה ,פעילות חינוכית ותרבותית ,מלגות לסטודנטים
ותלמידי מכללות ,טיפול בחיילים בודדים ,מרכזי גיור.
החומר הוחזק בבית המפד"ל בתל -אביב ונמסר על ידי חבר הכנסת מהמפד"ל שאול
יהלום לידי ד"ר יוסף אבנרי (שכיהן כמנהל המכון לחקר הציונות הדתית).
תכולה

ועידות בנושא עליה וקליטה; סמינרים; קבוצות הכשרה בחוץ לארץ; הקבוץ הדתי;
התכתבות; משרדי ממשלה; כספים :תקציבים ,קרנות ,מלגות לסטודנטים ;
כרזות ,תקנון ,תקנות ,ברכות והזמנות; הרבנות הראשית לישראל; שרות לאומי;
חוקים :חוק השבות ,נגד הונאה בכשרות ,נישואין וגירושין ,שיפוט בתי דין רבניים,
שעות עבודה ומנוחה.
אמונה  -תנועת האישה הדתית לאומית; בני עקיבא בארץ ישראל ,בני עקיבא -
מזכירות עולמית -סניפים בחו"ל; בחירות לכנסת; המזרחי  -המרכז העולמי; הפועל
המזרחי בארץ ישראל; ההסתדרות הציונית העולמית; עליית הנוער; תהל"ה  -תנועת
ההתנדבות לעליה הדתית; תנועת המגשימים; תנועת מורשה; יהדות התורה; מימ"ד -
התנועה להתחדשות הציונות הדתית; המפד"ל :ועידות ,בית הדין; סיעת למפנה;
מצ"ד  -מחנה הציונות הדתית; נעלה  -לחידוש פני התנועה.

המשך גידול צפוי לא צפוי גידול
שיטת אירגון
החומר

החטיבה מסודרת לפי קבוצות תיקים :עליה וקליטה -ועידות ,סניפים ,עובדים (סודר
לפי שם) ,משרדי ממשלה :משרד הדתות ,משרד הקליטה ,משרד הפנים; קליטת
עולים וסטודנטים (לפי ארצות מוצא).

עזרי איתור

רשימת תיקים ומפתח נושאים ,שמות ומקומות

חוקים או כללים
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