תיאור חטיבה אישית "רוטנברג מתתיהו" שסימולה PA/18
קוד (סימול)

PA/18

שם החטיבה

רוטנברג ,מתתיהו

תאריכים

 1952 - 1968תשי"ב  -תשכ"ח

רמת התיאור

חטיבה

היקף כמותי

 1מכל 0.17 ,מטר מדף

סוג החומר

תיקי מסמכים

יוצר החומר

מתתיהו רוטנברג

סקירה ביוגרפית
אדמיניסטרטיבית

נולד בשנת תרצ"א ( )1931בסיצובצ'ה (סלובקיה) .נפטר בשנת תשכ"ו
( )1966בתל אביב .ממנהיגי התנועה דתית הלאומית בישראל לאחר
קום המדינה וממייסדי "בני עקיבא" העולמית .שכל את משפחתו
בשואה בעצמו ניצול אושוויץ .העפיל לארץ ישראל באונייה "החייל
העברי" ונתקבל למסגרת עליית הנוער הדתי בבית הספר החקלאי
במקווה ישראל .השתתף בקרבות ההגנה על קיבוץ בארות יצחק
במלחמת העצמאות .לאחר מכן שימש מדריך נוער .בשנים תשי"ג
( )1953עד תשכ"ו (.)1966
כיהן כחבר בהנהלה הארצית של "בני עקיבא" ,בה היה מרכז המחלקה
לחברות הנוער .במסגרת זו הוא יזם את הקמת המחלקה ליישובי
עולים ,ארגן סניפים חדשים ,ערך סמינריונים ועיבד תכניות ההדרכה.
כמו כן שימש כחבר המזכירות העולמית ועמד בראש מחלקת ההדרכה
של הארגון והיה המזכיר הכללי של התנועה .הוא תרם להרחבת רשת
ישיבות בני עקיבא ,היה ממקימי האולפנה הראשונה לבנות בכפר פינס
ומיוזמי "המרכז לישיבות בני עקיבא".
נפטר בגיל צעיר (בן  ) 35לאחר מחלה ממושכת.
ספריו:
רוטנברג מ' ,תנועות נוער בישראל ובעולם ,תל אביב  :עמיחי ,תשכ"ג
.1962
רוטנברג מ' [עורך] ,הדת והמדינה ,ת"א  :המפלגה הדתית הלאומית
בישראל ,המזרחי והפועל המזרחי -מחלקת ההסברה ,תשכ"ד .1964
אליאב מ' ולב י' [עורכים] ,נר למתתיהו  :לזכרו של מתתיהו רוטנברג,
תל אביב  :ההנהלה הארצית של ארגון בני עקיבא בישראל ,תשכ"ז.

תכולה

תעודות ,מסמכים אישיים

המשך גידול צפוי

לא צפוי גידול

שיטת ארגון החומר
עזרי איתור

רשימת תיקים ומפתח נושאים ,שמות ומקומות

חוקים או כללים

מתכונת  ISAD-Gוכללי ארכיון המכון

ספרות רלוונטית

אליאב מ' ולב י' [עורכים] ,נר למתתיהו  :לזכרו של מתתיהו רוטנברג,
תל אביב  :ההנהלה הארצית של ארגון בני עקיבא בישראל ,תשכ"ז.
רוטנברג מ' ,תנועות נוער בישראל ובעולם ,תל אביב  :עמיחי ,תשכ"ג
.1962
רוטנברג מ' [עורך] ,הדת והמדינה ,ת"א  :המפלגה הדתית הלאומית
בישראל ,המזרחי והפועל המזרחי -מחלקת ההסברה ,תשכ"ד .1964

חטיבות קשורות

סיעת המפד"ל בכנסת (סימול החטיבה )003

הברית העולמית של צעירי החלוץ והפועל המזרחי (סימול החטיבה )007

מצ"ד  -מחנה הציונות הדתי(סימול החטיבה )009
בני עקיבא בארץ ישראל (סימול החטיבה )013
המזכירות העולמית של בני עקיבא (סימול החטיבה )014
הערות
תאריך התיאור
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