תיאור חטיבה אישית "גשורי מאיר שמעון" שסימולה PA/07
קוד (סימול)

PA/07

שם החטיבה

גשורי ,מאיר שמעון

תאריכים

 1923 - 1975תרפ"ג  -תשל"ה

רמת התיאור

חטיבה

היקף כמותי

סה"כ 1 :מכל 0.17 ,מטר מדף

סוג החומר

תיקי מסמכים

יוצר החומר

מאיר שמעון גשורי

סקירה ביוגרפית נולד :תרנ"ז ( )1897מיסלוביץ (שלזיה הפולנית) .נפטר :תשל"ח ( ,)1977ירושלים.
אדמיניסטרטיבית ממייסדי תנועת הפועל המזרחי ומנהיגיה .עוד עם סיום לימודי המוסיקה בקונסרבטוריון בברלין,
באקדמיה לאמנות בדרזדן ובטכניון הגבוה בוינה ,שימש כחבר בהנהלה המחוזית של צעירי המזרחי
בשלזיה .עלה לישראל בשנת תרפ"א ) (1921והיה לחבר הועד הפועל של תנועת הפועל המזרחי
ומזכיר כללי .ערך את ביטאוני התנועה :הירחון "הפועל המזרחי" (תרפ"ד  -תרפ"ה- 1924 ,
 )1925והדו -שבועון "נתיבה" (בשנים תרפ"ז  -תר"ץ .)1930 - 1927 ,השתתף בקונגרסים
הציוניים ובועידת המזרחי באנטוורפן תרפ"ט  .1929היה מראשי המתנגדים להצטרפות להסתדרות
הכללית.
פעילותו הציבורית הענפה כללה ,בין השאר את :היותו חבר באיגוד הסופרים הדתיים וגזברו ,מזכיר
אגודת פועלי הדפוס ,ממייסדי שכונת "מקור חיים" בירושלים וחברות בועד העיר ובועד שכונת
ו"בית וגן" בעיר .עבד כמזכיר מחלקת המסחר והתעשייה בסוכנות היהודית ומאוחר יותר של משרד
המסחר והתעשייה ,ניהל את המכון הישראלי למוסיקה דתית ואת הגנזך לציונות דתית שבמוסד הרב
קוק.
יצירתו הספרותית הענפה עסקה בעיקר בתחום המוסיקולוגיה וברישום תולדותיהן של קהילות
וערים יהודיות בפולין.
החומר ,שהיה חלק מעיזבונו של מאיר שמעון גשורי ,נמסר על ידי יורשיו.
תכולה

ראיונות ,מאמרים ,התכתבות ,פרקי הספר "העבודה והמלאכה ביהדות".

המשך גידול צפוי לא צפוי גידול
שיטת אירגון
החומר
עזרי איתור

רשימת תיקים ומפתח נושאים ,שמות ומקומות

חוקים או כללים

מתכונת  ISAD-Gוכללי ארכיון המכון

ספרות רלוונטית גשורי [ברונקר] ,מ' ש' [עורך] ,וולברום עירינו ,ארגון יוצאי וולברום בישראל :תל אביב1962 ,
תשכ"ב.
גשורי ,מ' ש' ,הניגון והריקוד בחסידות ,נצח  :תל אביב  1955 ,תשט"ו.
גשורי ,מ' ש' ,הסוציולוגיה בישראל ,ר .מס  :ירושלים  1937 ,תרצ"ז .
גשורי ,מ' ש' ,לקורות העיר סוסנוביץ והסביבה ,המנורה  :תל אביב  1969 ,תשכ"ט .גשורי ,מ'
ש' ,מסלילת כביש עד בניית בית הפועלים ,דפוס העברי :ירושלים 1927 ,תרפ"ז.
גשורי ,מ' ש' ,נגינה וחסידות בבית קוזמיר ובנותיה ,החברה להפצת החסידות ונגינה:
ירושלים 1953,תשי"ב.
גשורי ,מ' ש' ,ספר סוסנוביץ והסביבה ,ארגון יוצאי סוסנוביץ בזאגלמביה בישראל :תל
אביב 1973- 1974תשל"ג  -תשל"ד.
גשורי ,מ' ש' ,רננים ,הלל וזמרה  :ירושלים 1931 ,תרצ"א.
גשורי מ' ש' [עורך] ,ספר טורבין ,ארגון יוצאי טורבין בישראל :תל אביב 1968 ,תשכ"ח.
גשורי ,מ' ש' ,ירושלים -עיר המוסיקה ,המנורה  :תל אביב 1968 ,תשכ"ח .

גשורי ,מ' ש' ,לקורות הניגון החסידי  ,ירושלים  1937תרצ"ז .
וולנרמן ח' ,בורשטיין א'  ,גשורי ,מ' ש' [עורכים] ,ספר אושפיצין  :אשווינצ'ים-אושוויץ ,ארגון
יוצאי אושפיצין בישראל :ירושלים  1977 ,תשל"ז.
זנדברג ,מ' גשורי מ' ש' [עורכים]  ,הלל (ירחון אמנותי ומדעי לענייני השירה והזמרה) ,המכון
הירושלמי לנגינה חדשה :ירושלים1930 ,תר"צ.
כהן ,ב' מ' ,פרסומים על נושאי המוסיקה היהודית של מ.ש .גשורי  ,המכון הישראלי למוסיקה
דתית :ירושלים  1966 ,תשכ"ז.
חטיבות קשורות

הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל (סימול החטיבה )001
הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי (סימול החטיבה )007
ביז'ינסקי בזק ,בצלאל (סימול החטיבה )PA/03
גרדי ,נתן (סימול החטיבה )PA/05
לסלוי ,יעקב (סימול החטיבה )PA/09
עמינוח ,נחמיה צבי (סימול החטיבה )PA/11

הערות
תאריך התיאור
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