תיאור חטיבה אישית "עמינוח נחמיה צבי" שסימולה PA/11
קוד (סימול)

PA/11

שם החטיבה

עמינוח ,נחמיה צבי

תאריכים

 1923 - 1964תרפ"ג  -תשכ"ד

רמת התיאור

חטיבה

היקף כמותי

סה"כ 4 :מכלים 0.69 ,מטר מדף

סוג החומר

תיקי מסמכים

יוצר החומר

נחמיה צבי עמינוח

סקירה ביוגרפית נולד :תרנ"ו ( )1896ז'טל (ליד סלונים ,בילארוס) .נפטר :תשכ"ו ( )1966תל אביב .ממקימי
אדמיניסטרטיבית תנועת הפועל המזרחי ,ואחד האידיאולוגים החשובים בה.
למד בישיבת הרב ריינס בלידא ובישיבות ראדין ומיר .גויס לצבא הרוסי במלחמת העולם
הראשונה לשלוש שנים .אחרי שחרורו (תרע"ח )1918 ,שימש כ"מורשה" של הקרן הקיימת
במחוז הולדתו והמשיך בלימודיו .עלה לארץ ישראל בשנת תר"פ ) (1920ופנה לעבודה
במושבה ראשון לציון ,שם נבחר לועד העובדים .הוא שימש גם כמזכיר סניף הסתדרות
העובדים הכללית ושל קופת חולים במקום וייסד גרעין של "הפועל המזרחי" .בתרפ"ג
( )1923עבר עם הגרעין להתיישבות בכפר אוריה ,שם שימש כמזכיר ואחראי על הביטחון.
בראשית תרפ"ב ( )1921נבחר כיושב ראש הועדה המארגנת להכנת הועידה הראשונה של
"הפועל המזרחי" ובועידה השלישית (תרפ"ד )1924 ,נבחר לועד הפועל .בשנות הקרע
(תרפ"ה  -תרפ"ח ,)1925 - 1928 ,הוא נמנה עם תומכי ההצטרפות להסתדרות העובדים
הכללית .באותן שנים היה חבר המרכז החקלאי ואחד משני מזכיריו וכן חבר במועצת
ההסתדרות הכללית .הוא נמנה עם מארגני סיעת "אחדות הבונים" והיה אחד מארבעת הצירים
שנבחרו לאסיפת הנבחרים השנייה של יהודי ארץ ישראל .בשנים תרפ"ט -תרצ"ב (1929-
 ,)1932לאחר האיחוד מחדש של "הפועל המזרחי" ,שימש מזכיר הברית העולמית של צעירי
החלוץ המזרחי וערך את ביטאון התנועה "נתיבה"  -אותו שב לערוך בשנים תש"ח -
תשי"ד ) .(1948 - 1954תפיסתו האידיאולוגית הדגישה את היסודות הסוציאליים שבמסורת
היהודית .הוא היה בעל זיקה חיובית לתנועת המזרחי בה ראה תנועת אם .כמו כן הוא היה
מזכיר וחבר מערכת עיתון "הצופה" בו פרסם מאמרים רבים ,מהם יצאו גם בספריו .החומר,
שהיה חלק מעיזבונו של נחמיה צבי עמינוח ,נמסר על ידי יורשיו.
תכולה

תעודות ומסמכים אישיים; התכתבות :המרכז העולמי של המזרחי ,הפועל המזרחי בארץ
ישראל (הועד הפועל ,ארגון ותיקי התנועה ,מושבות ,קבוצות) ועד הקהילה בירושלים,
הרבנות הראשית ,הסתדרות העובדים הכללית ,הסתדרות הפועלים החקלאים ,עסקני התנועה,
ישעיהו ברנשטיין; מרים עמינוח ,בני משפחה; איחוד חלקי הפועל המזרחי ,מאמרים [בכתב
יד] וסיפורים.

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 עמינח נ' צ' ,התיישבות עובדת דתית ,מחלקת ההסברה של החזית הדתית לאומית :תל -אביב,
 1955תשט"ו.
עמינח נ' צ' ,נאך פינף און צוואנציק יאר ,מרכז מזרחי ותורה ועבודה :מינכן 1947,תש"ז.
עמינח נ' צ' ,על המבוע ,קרן עזבון עמינוח  :תל אביב  1968 ,תשכ"ח.
עמינח נ' צ' ,תנועת עבודה דתית ,ההנהלה הראשית של תנועת תורה ועבודה :ירושלים,
 1931תרצ"א.
עמינח נ' צ' ,ברנשטיין י' ,ילקוט מאמרים על רעיון תורה ועבודה ,ההנהלה הראשית של
תנועת תורה ועבודה  :ירושלים  1931 ,תרצ"א.
Aminoah, Nehemiah , Sde Yaakov, London , [s.n] , 1944.
Aminoah, Nehemiah , Theepic of Kfar Darom, Zionist
Organization, Religious Youth and Hechalutz Dept. , Jerusalem , 1949.
חטיבות קשורות

סיעת מפד"ל בכנסת (סימול החטיבה )003
ההתיישבות הדתית בארץ ישראל (סימול החטיבה )004
איגוד המושבים של הפועל המזרחי (סימול החטיבה )020
משרד הדתות  -קטעי עיתונות (סימול החטיבה )024
המזרחי והפועל המזרחי בקנדה (סימול החטיבה )026
בר אילן (ברלין) ,מאיר (סימול החטיבה )PA/01
טכורש ,כתריאל פישל (סימול החטיבה )PA/08
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