תיאור חטיבה אישית "גרדי נתן" שסימולה PA/05
קוד (סימול)

PA/05

שם החטיבה

גרדי ,נתן

תאריכים

 1920 - 1977תר"ף  -תשל"ז

רמת התיאור

חטיבה

היקף כמותי

סה"כ : 3מכלים 0.51 ,מטר מדף

סוג החומר

תיקי מסמכים

יוצר החומר

נתן גרדי

סקירה ביוגרפית נתן נטע גרדי (גורודז'ינסקי) .נולד בשנת תרס"א ( )1901במיר (בילארוס),
אדמיניסטרטיבית נפטר בשנת תש"מ ) (1980בפתח -תקווה.
החל את דרכו הציבורית בשנת  1919כחלוץ דתי יחיד בתנועת "החלוץ"
שייסד יוסף טרומפלדור ברוסיה .במסגרת זו עלה לארץ ישראל.
היה מיוזמי הקמת "איגוד הפועל המזרחי" בתרפ"א -תרפ"ב (- 1921
 .)1922שימש כחבר המרכז והועד הפועל של התנועה ובמוסדותיה .שימש
גם כחבר מזכירות איגוד המושבים של הפועל המזרחי ,ניהל את פעולות
התרבות במושבי הפועל המזרחי וערך את ביטאון האיגוד " -מענית" .כמו כן
פעל בהקמת קבוצות התיישבות בישראל ובתפוצות (עשה בשליחות בפולין
בתרצ"ג  .)1933 -שימש כיושב ראש ועד המושב כפר אברהם.
פעל גם בענייני תעסוקה וסעד לנזקקים בזמן המשבר הכלכלי בסוף שנות
השלושים וכמו כן היה פעיל בהנהלת הברית העולמית של "תורה ועבודה".
בזמן מלחמת העולם השנייה עמד בראש לשכת הקשר עם החיילים הדתיים
שבצבא הבריטי והרבנים הצבאיים ,שהוציאה את ה"איגרת לחייל הדתי"
וארגנה פעולות תרבות ודת .עם קום המדינה הוא מונה לכונן ולנהל את
השירותים הדתיים בצה"ל ופעל להקמת הרבנות הצבאית הראשית .עסק
בניהול עבודות בנייה בחברת "הבונה".
ספרו הביוגרפי " -פרקי חיים של חלוץ דתי" ,תל אביב  :המחלקה להסברה
בכתב של המפלגה הדתית לאומית ,המזרחי הפועל המזרחי ,תשל"ג
( )1973זכה בפרס שפירא ומשמש כמקור חשוב על תנועת החלוצים
הדתיים.
החומר שהיה חלק מעיזבונו של נתן גרדי נמסר על ידי יורשיו.
תכולה

הפועל המזרחי בארץ ישראל :שנים ראשונות ,הועדה המשפטית המרכזית,
התכתבות; שליחות בפולין ,התכתבות עם קיבוצי הכשרה בפולין; התכתבות:
הפועל המזרחי באמריקה ,מערכות ביטאונים ,מוסדות וארגונים ,אגוד
המושבים ,ר' צבי יהודה הכהן קוק ,קרנות (קרן עמינוח וקרנות של ארגון
ותיקי התנועה); השירות הדתי בצה"ל; מאמרים ונאומים; פרקי הספר" :פרקי
חיים של חלוץ דתי".

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 גרדי נ' ,פרקי חיים של חלוץ דתי ,המחלקה להסברה בכתב של המפלגה
הדתית לאומית :תל אביב ,תשל"ג[ -תשל"ט] .שני כרכים.
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ברנשטיין ,ישעיהו (סימול החטיבה )PA/04
הערות
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