תיאור חטיבה אישית "קורץ משה אריה" שסימולה PA/15
קוד (סימול)

PA/15

שם החטיבה

קורץ ,משה אריה

תאריכים

 1937 - 1964תרצ"ז  -תשכ"ד

רמת התיאור

חטיבה

היקף כמותי

סה"כ 1 :מיכל 0.17 ,מטר מדף

סוג החומר

תיקי מסמכים

יוצר החומר

משה אריה קורץ

סקירה ביוגרפית נולד :תר"ע ( ,)1909יבוז'נה (פולין); נפטר :ירושלים תשנ"ה (.)1994
אדמיניסטרטיבית החל את דרכו כחבר ב "צעירי המזרחי" וב"שומר הדתי" בקרקוב (פולין)  -מקום בו
הוא נבחר להנהגת הסניף ועסק בהקמת סניפים חדשים במחוז .הוא נמנה עם מארגני
הועידה הראשונה של "השומר הדתי" בקרקוב ,אז נבחר להנהגה הראשית של
התנועה בפולין .בשנים תר"ץ  -תרצ"ה ( )1935 - 1930למד באוניברסיטת וינה
ובבית המדרש לרבנים ,שם הוסמך כרב וכדוקטור.שימש תקופה קצרה כרב בעיר
גדינייה והיה ציר בקונגרס הציוני הי"ט בלוצרן ,תרצ"ה ( ,)1935מטעם "החלוץ
וצעירי המזרחי".
עלה לישראל בשנת תרצ"ו ( )1936ועסק בהוראה בבתי הספר "תלפיות"
ו"תחכמוני" ובחברת הנוער הדתי במקווה ישראל .בשנת ת"ש ( )1940ניהל את
המדור הדתי של מחלקת הנוער והחלוץ בסוכנות היהודית (בראשות הרב יהודה ליב
הכהן פישמן  -מימון) .במסגרת זו ארגן סמינר חשאי לפעילי הנוער הדתי בחאלב
(סוריה) ,יצר קשרים עם יהודי טהראן ,שלח שליחים לצפון אפריקה ,ארגון מחנות
עבודה ופעולות התנדבות לנוער .
בתש"ה ( )1945נסע עם חברי המשלחת היישובית לפולין והשתתף בארגון
הבריחה ,עלייה ב' ,חילוץ ילדים יהודיים ממנזרים והקמת בתי ילדים .היה חבר מרכז
הפועל המזרחי סיעת "יצירה ובניין" ואחר כך בסיעת "למפנה".
בשנת תש"ז ( )1947נבחר לשמש כמרכז תנועת "הפועל המזרחי" ונציגה בוועדות
יישוביות לענייני בטחון ותיווך בין ארגוני ההגנה ,האצ"ל ולח"י .ייצג את התנועה
במרכז לשירות העם והיה חבר הועד הפועל הציוני .ניהל את המשא ומתן עם
הסתדרות העובדים הכללית על הצטרפות אליה ועם ממשלת ישראל עם הקמת
המדינה ,על הצטרפות למנגנון הממשלתי .
לאחר מכן היה חבר הועד המפקח על חינוך "המזרחי" ובועד החינוך של משרד
החינוך .שימש כמנכ"ל משרד הסעד בין השנים  1976 - 1960ותרם רבות לעיצוב
התפקיד ופעילות המשרד .הוא אף ייצג את מדינת ישראל בהנהלת הארגון הסוציאלי
הבינלאומי .עם יציאתו לגמלאות ב ,1976 -חקר ופרסם מאמרים במסגרת מכון
ברוקדייל על הזקנה במסורת ישראל .עמד גם בראש הארגון לכפר הנוער "נרדים"
בערד לנוער טעון טיפוח .החומר ,שהיה חלק מעיזבונו של משה אריה קורץ ,נמסר
על ידי יורשיו .
תכולה

מעברות",ירחי כלה" ,התכתבות :הפועל המזרחי בארץ ישראל .

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
חטיבות קשורות

הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל (סימול החטיבה )001
סיעת מפד"ל בכנסת (סימול החטיבה )003
ההתיישבות הדתית בארץ ישראל (סימול החטיבה )004
הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי (סימול החטיבה )007
השואה ושארית הפליטה (סימול החטיבה )008
ההסתדרות הציונית העולמית והמזרחי (סימול החטיבה )012
המזרחי והפועל המזרחי בארה"ב (סימול החטיבה )025
בר אילן (ברלין) ,מאיר (סימול החטיבה )PA/01
טכורש ,כתריאל פישל (סימול החטיבה )PA/08

הערות
תאריך התיאור

12/03/2000

