תיאור חטיבה אישית "טכורש כתריאל פישל" שסימולה PA/08
קוד (סימול)

PA/08

שם החטיבה

טכורש ,כתריאל פישל

תאריכים

 1920 - 1977תר"ף  -תשל"ט

רמת התיאור

חטיבה

היקף כמותי

סה"כ 32 :מכלים 5.49 ,מטר מדף

סוג החומר

תיקי מסמכים

יוצר החומר

כתריאל פישל טכורש

סקירה ביוגרפית נולד :תרנ"ז ( )1896ניישווה (פולין) .נפטר :תשל"ט ( ,)1979תל -אביב .
אדמיניסטרטיבית למד בישיבה בעיר וולוצלאבק (פולין) ,בה הוסמך לרבנות ופעל רבות בענייני
ציבור :היה ממייסדי תנועת צעירי המזרחי בפולין ,שימש כחבר מרכז צעירי
המזרחי ,כיושב ראש המזרחי בעיר וניהל את בית הספר של המזרחי בעיר .בשנת
תרצ"ג ()1933
עלה לישראל ומונה לרב בשכונת שפירא (בתל -אביב) ולאחראי על הכשרות
ברבנות הראשית של תל  -אביב .פעילותו כרב בשכונת שפירא הקיפה את כל תחומי
החיים ,בזכותה הוא נבחר להיות יושב ראש ועד השכונה ולאחר מכן נשיא הכבוד
של השכונות העבריות בתל -אביב .משנת תרצ"ד ( )1934כיהן כחבר המועצה
המורחבת של הרבנות הראשית לישראל .נבחר מחדש לשבת במועצת הרבנות
הראשית לישראל בשנת תשכ"ה ( .)1965כמו כן הוא השתתף כציר בקונגרסים
הציוניים וסגן חבר בועד הפועל הציוני ובזמן המנדט הבריטי הנהיג את משפחות
עצורי המחתרות שהוגלו מישראל.
שימש כחבר הועד הראשי של המזרחי העולמי ,חבר הועד הפועל של הפועל המזרחי
ושל המפד"ל והיה ממייסדי חבר הרבנים של הפועל המזרחי ,שבראשו עמד .כראש
חבר הרבנים ,ניהל מאבקים ציבוריים  -דתיים בנושאים כגון :גיוס בנות" ,מי הוא
יהודי" ,חוק הכשרות ועוד .בתוך תנועת הפועל המזרחי ייסד את סיעת "אל המקור"
שבראשה עמד .פרסם מאמרים רבים וספרים בנושאי הלכה ואקטואליה .
החומר ,שהיה חלק מעיזבונו של כתריאל פישל טכורש ,נמסר על ידי יורשיו .
תכולה

התכתבות (צעירי המזרחי בפולין ,רבני קהילות פולין ,הסתדרות המזרחי בארץ
ישראל ,קרן היסוד ,ארגונים ואישים בציונות הדתית ,עסקני התנועה ,הרבנות
הראשית לארץ ישראל ;)קטעי עיתונות ומאמרים; ספרי הרב טכורש :כתבי יד,
טקסטים ,הגהות ,תגובות ,ביקורות.

המשך גידול צפוי לא צפוי גידול
שיטת אירגון
החומר

החטיבה מסודרת לפי נושאים :מכתבים (לפי שמות אישים וארגונים ),ברכות
ואיחולים ,בקשות לעזרה ,ארגון יוצאי וולוצלאבק ,מאמרים וקטעי עיתונות ,כתבי
יד (לספרים ,מאמרים ונאומים).

עזרי איתור

רשימת תיקים ומפתח נושאים ,שמות ומקומות

חוקים או כללים

מתכונת  ISAD-Gוכללי ארכיון המכון

ספרות רלוונטית טכורש כ' פ' ,ביקורת ספרים ,תל -אביב  1962תשכ"ב .
טכורש כ' פ' ,הדרת אפרים ,הועד להוצאת כתבי הרב כ.פ .טכורש :ירושלים 1970
 - 1974תש"ל  -תשל"ד .
טכורש כ' פ' ,ולוצלבק והסביבה ,ארגון יוצאי ולוצלבק והסביבה בישראל ובארצות
הברית [ :ישראל]  1967תשכ"ז .
טכורש כ' פ' ,ירחי דכלה  ,מפעל "ירחי דכלה" ע"י המחלקה לעניני דת של המפד"ל

 , 1966תשכ"ו.
טכורש כ' פ' ,ירחי דכלה ,תל אביב  , 1969תשכ"ט .
טכורש כ' פ' ,כתר אפרים ,מורשת  :תל אביב  1967 ,תשכ"ז.
טכורש כ' פ' ,כתר שם טוב ,מורשת  ,תל אביב  1984 ,תשמ"ד .
טכורש כ' פ' ,פניני אפרים ,הועד להוצאת כתבי הרב כ.פ .טכורש  :תל אביב,
 1978-1979תשל"ז  -תשל"ח.
חטיבות קשורות

הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל (סימול החטיבה )001
המפד"ל  -הפועל המזרחי בישראל (סימול החטיבה )002
סיעת מפד"ל בכנסת (סימול החטיבה )003
ההתיישבות הדתית בארץ ישראל(סימול החטיבה )004
הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי(סימול החטיבה )007
משרד הדתות  -קטעי עיתונות (סימול החטיבה )024
בר אילן (ברלין) ,מאיר (סימול החטיבה )PA/01
ביז'ינסקי בזק ,בצלאל (סימול החטיבה )PA/03
גרינברג,יעקב אהרון (סימול החטיבה )PA/06

הערות
תאריך התיאור
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