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קוד (סימול)
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שם החטיבה

גרינברג,יעקב אהרון

תאריכים

 1917 - 1968תרע"ז  -תשכ"ח

רמת התיאור

חטיבה

היקף כמותי

סה"כ 1 :מכל , 0.17מטר מדף

סוג החומר

תיקי מסמכים

יוצר החומר

יעקב אהרן גרינברג

סקירה ביוגרפית נולד :תרס"ב  1902 -סוקולוב (פולין) ,נפטר :תשכ"ג ( ,)1963תל -אביב.
אדמיניסטרטיבית מראשי צעירי המזרחי ו "החלוץ המזרחי" בפולין .בעיר לידתו שימש כראש
ישיבה ונחשב עילוי אך פנה לפעילות ציונית .פעל רבות להשגת סרטיפיקטים
ולהעלאת פועלים דתיים לארץ ישראל .עלה בעצמו לישראל בתרצ"ה (.)1934
שימש כסגן יושב ראש מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית .בשנת ת"ש
( )1940יצא לארה"ב ,שם ארגן את הליגה למען ארץ ישראל העובדת הדתית.
בכך היה עליו להתעמת עם הממד של תנועת המזרחי שהתנגד לפעילות
הנפרדת למען "הפועל המזרחי" .בשנות השואה פעל להצלת יהודים ממחנות
ההשמדה .פעל רבות באו"ם ערב הקמת מדינת ישראל.
נבחר להיות חבר בכנסת הראשונה מטעם החזית הדתית המאוחדת ,בכנסת
השנייה מטעם חזית דתית לאומית ,בכנסת השלישית ,הרביעית והחמישית
מטעם המפד"ל .שימש כסגן יושב ראש הכנסת השלישית ,הרביעית
והחמישית וחבר ועדת הפנים ואיכות הסביבה .
פרסם בעיתון "הצופה" מאמרים ובמשך  13שנים טור שבועי שכלל אמרות על
פרשת השבוע .אמרות אלו נאספו בשבעת כרכי ספרו" :עיטורי תורה ",תל
אביב  :יבנה ,תשכ"ה-תשנ"א (.(1991 – 1965
החומר ,שהיה חלק מעיזבונו של יעקב אהרן גרינברג ,נמסר על ידי יורשיו.
נכללים בחומר מסמכים של "הועדה להוצאת כתבי ר' יעקב גרינברג" בין
בשנים תשכ"ד  -תשכ"ח (.(1968 – 1964
תכולה

התכתבות :מוסדות ,ארגונים ועסקנים [לפי תקופות פעילות :בפולין ,בישראל,
בארה"ב ,כחבר כנסת]; תעודות ומסמכים אישיים; זכויות משפחת גרינברג;
ספרי יעקב גרינברג.

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 גרינברג ,א' י' ,עיטורי תורה ,יבנה :תל אביב( ,תשכ"ה-תשנ"א) 7.כרכים.
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