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שם החטיבה

ילדים " -עיירת לי "

תאריכים

 1985 - 1995תשמ"ה  -תשנ"ה

רמת התיאור

חטיבה

היקף כמותי

"עיירת לי" 5 :מכלים 0.85 ,מ' מדף
ילדים " -עיירת לי" 3 :מכלים 0.51 ,מ' מדף
ילדים  -מחזור א' 27 :מכלים 4.59 ,מ' מדף
ילדים  -מחזור ב' 2 :מכלים 0.34 ,מ' מדף
סה"כ 37 :מכלים 6.29 ,מ' מדף

סוג החומר

תיקי מסמכים

יוצר החומר
סקירה היסטורית
אדמיניסטרטיבית

"ילדים" -הקרן לזכר ילדי השואה הוקמה בתשמ"ז ( )1987ביוזמת השר יוסף
(יוס'קה) שפירא ,במטרה להנציח את זכר הילדים שנספו בשואה ולטפח את
הזהות היהודית והזיקה לישראל בתפוצות על ידי חינוך ולימוד על השואה וגורל
הילדים בה .הקרן פעלה בתחום החינוך היהודי בתפוצות וארגנה סיורים
למשלחות נוער יהודי באתרי זכרון לשואה בפולין .משנת תשמ"ט ()1989
פעלה הקרן גם בהבאת קבוצות נוער יהודי ממזרח אירופה לישראל ,בהקמה
ובמימון אולפנים ללימוד עברית ותורה במדינות חבר העמים ,סמינרים
והכשרות למדריכים ומורים מקומיים ,סיוע לתנועות נוער וגיוס כספים" .עיירת
לי" -תנועה לחיזוק העיירות ואזורי הפיתוח ויישובם -הוקמה כעמותה בתשמ"ז
( )1987ביוזמת השר יוסף (יוס'קה) שפירא ונוהלה על ידי שמואל דנינו .פעלה
בתחום החינוך הלא -פורמאלי :מועדוני נוער ,חוגים לילדים וטיפוח מנהיגות
צעירה במסגרת תנועת הילדים שהקימה " -עוז"; עידוד התיישבות בעיירות
ובאזורי פיתוח על ידי הכוונת בוגרי תיכון ,גרעיני נח"ל ועולים חדשים .
החומר נמסר לידי ד"ר יוסף אבנרי (שכיהן כמנהל המכון לחקר הציונות
הדתית )על ידי יוסף שפירא.

תכולה

"עיירת לי"  :התכתבות :יוסף (יוס'קה) שפירא ,פניות למשרד הדתות ולמשרד
החינוך ,המרכז לחינוך דתי; חוברות הדרכה; משלחות נוער לפולין; ישיבות,
פעולות ,השתלמויות ,תקציב והקצבות; קרן דוד שיפמן; קרן לנופלים בוגרי בני
עקיבא; "עוז" -תנועת הילדים :התכתבות ,סניפים ,מרכזי הדרכה" .ילדים"-
"עיירת לי" :פרוטוקולים ,ישיבות מזכירות ,ועד כספים ,תרומות ,בקשות
לתמיכה ,דו"חות תקופתיים ,סניפים" ,עוז" -תנועת הילדים; ספר תורה
[פרסום" ].ילדים" :מחנות מדריכים ומורים ,סמינר שליחים שעלבים;
התכתבות ,נאומים ודברים ,בקשות לסיוע ,תשלומים,דו"חות; פעילויות
בהונגריה ובברית המועצות; מחנות "בר מצווה" ,סיורי נוער לפולין; ישובים
ומושבים.

המשך גידול צפוי

צפוי גידול

שיטת אירגון החומר
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
שפירא ,יוסף (יוס'קה )(PA/17

הערות
תאריך התיאור
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