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תשמ"ח בשנת  נפטר .קמינייץ )אוקראינה(ב( 1902תרס"ב ) בשנת נולד
  אביב. -תלב( 1988)

מנהיג פוליטי ואידיאולוגי שמילא שלל תפקידים בתנועת מזרחי והפועל 
 .המזרחי ובמוסדות היישוב היהודי בישראל ובתפוצות

שימש  ,(1924)תרפ"ד שנת השתתף בועידות הפועל המזרחי החל מ
כנציג הפלג השמאלי )בעת הפילוג( בועידה החקלאית של הסתדרות 

 (. 1926העובדים הכללית בתרפ"ו )
נתיבה". כמו " עם איחוד פלגי הפועל המזרחי היה לעורך ביטאון התנועה

כן שימש כמזכיר המערכת הראשון של עיתון "הצופה" ולאחר מכן כעורכו. 
 והיה חבר הועד הפועל הציוני.  הוא השתתף בקונגרסים ציוניים

הפועל המזרחי  בשליחות סקע( 1930-1929ץ )תר" -בשנים תרפ"ט
( יצא בשליחות לארצות הברית ולאירופה כדי 1950תש"י )שנת בפולין, וב

 לאסוף כספים למען מקומות קליטה להמוני העולים שהגיעו לארץ. 
חי, בו שימש נבחר למרכז העולמי של המזרחי והפועל המזר 1948 שנתב

 .כראש המרכז לחינוך דתי
  .)סעיף "ספרות רלוונטית" להלן אהרבים מפרסומיו קובצו בספרים )ר

  ו.יהו ברנשטיין, נמסר על ידי יורשיהחומר, שהיה חלק מעיזבונו של ישע

 [.אונא משה -גרדי  נתןהתכתבות, מאמרים, ]בוררות:  תכולה

 לא צפוי גידול המשך גידול צפוי

אירגון שיטת 
 החומר

  

   רשימת תיקים ומפתח נושאים, שמות ומקומות עזרי איתור

 וכללי ארכיון המכון ISAD-G מתכונת   חוקים או כללים

 an anthology  Religious Zionism : (editor),   Yosef   , hTiros , ספרות רלוונטית
World Zionist Organization,   World Zionist Organization, 
Department for Torah Education and Culture in the Diaspora, 
Organization and Information Department, Jerusalem, 1975. 

 .ירושלים, תשכ"ה : מוסד הרב קוק ,במעגלי שעבוד וגאולהברנשטיין י', 
 המרכז העולמי של ,הציונות הדתית עם תקומת המדינהברנשטיין י', 

  .תש"י  1950 ם,ירושלי ,המזרחי
  .תשט"ז  , 1956תל אביב  ,מורשת ,יעוד ודרךברנשטיין י', 
המרכז העולמי של המזרחי  ,הדתית מיבחנה של הציונותברנשטיין י', 

   . תשכ"ד , 1964 ירושלים והפועל המזרחי
 ,ועבודה ילקוט מאמרים על רעיון תורהי',  , רנשטייןנ' צ' וב עמינח

  .תרצ"א 1931 ,ירושלים : ועבודה הראשית של תנועת תורהההנהלה 
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