אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

לקראת חג הפסח ,שבו מציינים את היציאה מעבדות לחירות ,בחרנו לעסוק בסיפורם של גולי קפריסין,
ניצולי מחנות ההשמדה באירופה שביקשו לעלות לארץ ,גורשו על יד הבריטים ונכלאו במחנות מעצר.
לאחרונה הוחזרו לארכיון פריטים שיצרו הגולים במחנות והושאלו לתערוכה 'אמנות החיים' שהוצגה
במוז"א )מוזאון ארץ ישראל ,אוצרת :סיגל הררי זונדר( .עם השחרור מהמחנות לא היה עוד צורך
בפריטים ,שנעשו ביד מחומרים מזדמנים ,וכך התגלגלו למרתפי הארכיון ,נוצרים את סיפורם המרגש
של היוצרים ,ושופכים אור על חיי היום יום במחנות.
פסח הוא גם חג של התחדשות .פינת הקפה של עובדי הארכיון עברה ריענון ומתיחת פנים ,ונקראת
מעתה 'קפה גאורג' לזכרו של מייסד הארכיון הציוני גאורג הרליץ ) .(19681885אתם מוזמנים
לקרוא על אודות תמונות בתי הקפה מהארץ ומהעולם ,שנתלו על קירות 'קפה גאורג'.
ההימנעות מאכילת חמץ היא מאבני היסוד של החג ,ולכן לא מפתיע שבין דברי הדפוס בארכיון נמצאו
שלל פריטים ,המשקפים את העיסוק בנושא עוד מראשית המאה העשרים.
חג אביב שמח לכולם

אמנות החיים של
גולי קפריסין
ה ח י י ם ש ל גולי קפריסין במחנות המעצר
הבריטיים בין השנים  1945ל 1948לא עצרו
לרגע .פריטי אומנות ומלאכה פרי ידיהם,
השמורים בארכיון הציוני שופכים אור על עולם
מיוחד זה.
קרא עוד...

קפה גאורג
האביב הוא זמן טוב להתחדשות וגם אנחנו
התחדשנו בקפיטריה חדשה ע"ש גאורג הרליץ,
מייסד הארכיון הציוני .לצד מכונת הקפה מקבלת
את פני העובדים גלריית תמונות מאוספי
התצלומים בארכיון ,המציגה בתי קפה מהארץ
)וגם קצת מן העולם( במהלך השנים.
קרא עוד...

כשר לפסח
במשך כל הדורות הקפידו על הלכות חג הפסח
ועל כשרותם של המוצרים השונים .במרתפי
הארכיון הציוני שמורות תעודות מראשית המאה
העשרים שנותנות את חותם הכשרות לפסח
ליין ,שוקולד ואפילו סיגריות.
קרא עוד...

תחקיר ,כתי בה ועריכה :נועה גר בר ,הילה כהן ,אילת ַהלל כהןאור גד
יחידת חינוך והדרכה ,הארכיון הציוני
תגובות ,הצעות והערות ניתן לשלוח לאימייל:
central.zionist.archives@gmail.com
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