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מחזור א' :תרע"ח  -תשמ"ו1986 - 1918 ,
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היקף כמותי

מחזור א' 13 :מכלים 2.21 ,מ' מדף
מחזור ב' 8 :מכלים 1.36 ,מ' מדף
סה"כ 21 :מכלים 3.57 ,מ' מדף

סוג החומר

תיקי מסמכים

יוצר החומר

הסתדרות המזרחי והפועל המזרחי בארצות הברית

האגודה הראשונה של תנועת "המזרחי" בארצות הברית נוסדה בתר"ע
סקירה
( )1910בסנט לואיס (מיזורי) .בואו של הרב מאיר בר -אילן בתרע"ד
היסטורית
אדמיניסטרטיבית ( )1914הביא לגדילה מהירה במספר האגודות החדשות .ועידת
"המזרחי" הראשונה התכנסה באייר תרע"ד (מאי  )1914בסינסינטי
(אוהיו) .התנועה הקימה מוסדות חינוך ,בינהם :בית מדרש למורים,
תלמודי -תורה וישיבות וכמו כן עסקה במאבק מקצועי ליום מנוחה
לפועלים יהודיים בשבת ,פעלה במגביות למען חינוך והתיישבות בארץ
ישראל והקימה את "קרן ארץ ישראל של המזרחי" .בין הארגונים שקמו
במסגרת "המזרחי" התארגנה בועידה בתרפ"ה ( )1925בקליבלנד
"הסתדרות נשי המזרחי באמריקה" במטרה לתת חינוך מקצועי לבנות
בארץ ישראל .בתרצ"ג ( )1933הקימו "נשי המזרחי באמריקה" את "בית
צעירות המזרחי" בירושלים .בתרצ"ה ( ,)1935לאחר הצטרפות ארגוני
"תפארת המזרחי" ו "בנות ירושלים" ,נוסד ארגון הנוער "השומר הדתי".
בתקופת מלחמת העולם השנייה ולאחריה פעלה תנועת "המזרחי"
בארצות הברית להצלת יהודי אירופה וסיוע מדיני להקמת מדינת ישראל.
פעלה בשיתוף עם תנועת המזרחי והסתדרות "הפועל המזרחי" בישראל
וארגונים ציוניים כלליים בארצות הברית .החומר נמסר לידי מר אפרים
גרינברג מארגון "המזרחי" ארצות הברית.
תכולה

התכתבות (אישים ומוסדות) ,פרוטוקולים ,חוזרים ,הסכמים ,תזכירים,
דו"חות כספיים ,הנהלה; קטעי עיתונות; הסתדרות נשי המזרחי  -ארצות
הברית; הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל (התכתבות ,פרוטוקולים,
דו"חות ,תזכירים); ברית חלוצים דתיים [בח"ד]  -צפון אמריקה
(התכתבות ,פרוטוקולים ,דו"חות ,תזכירים); בני -עקיבא  -צפון אמריקה.

המשך גידול צפוי צפוי גידול
שיטת אירגון
החומר

התכתבות (אישים ומוסדות) ,פרוטוקולים ,חוזרים ,הסכמים ,תזכירים,
דו"חות כספיים ,הנהלה; קטעי עיתונות; הסתדרות נשי המזרחי  -ארצות
הברית; הליגה למען הפועל הדתי בארץ ישראל (התכתבות ,פרוטוקולים,
דו"חות ,תזכירים); ברית חלוצים דתיים [בח"ד]  -צפון אמריקה
(התכתבות ,פרוטוקולים ,דו"חות ,תזכירים); בני -עקיבא  -צפון אמריקה .

עזרי איתור

רשימת תיקים ומפתח נושאים ,שמות ומקומות

חוקים או כללים

מתכונת  ISAD-Gוכללי ארכיון המכון

ספרות רלוונטית וקסמן ח' א'" ,הארגון "מזרחי" בארצות הברית ,אורתודוקסיה אמריקנית,
והקהילה היהודית בארצות הברית" ,הדאר ( 1,82תשסג).42-46 .
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