אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

 70שנה עברו מאז התאספו נציגי מועצת העם
בתל אביב וחתמו על מגילת העצמאות.
זהו ציון דרך משמעותי ,שהוביל אותנו לחפש את
הפריטים הייחודיים שהרכיבו את האירועים
ההיסטוריים של הקמת מדינת ישראל :מאחורי
החדשות של יום ה 14במאי  ,1948והתמונות
המיוחדות של התקופה.
עם שמחת יום העצמאות שזור יום הזיכרון,
עבורו ייחדנו כתבה על יוסף פרידלר ,חייל
שסיפורו התגלה ע"י עמותת 'לתת פנים
לנופלים' תוך סיוע מהארכיון הציוני.
בברכת חג עצמאות שמח!
צוות הארכיון הציוני

כרזה ליום העצמאות  .1986עיצוב :רפאל אבקסיס )(KRA\1957

הודעות ועדכונים
להלן עדכון בנוגע לפעילות אולם הקריאה בארכיון:
ביום א'  ,13.5.18יום ירושלים ,הארכיון יהיה סגור
מיום א'  10.6.18ועד יום ה'  15.6.18הארכיון יהיה סגור .קבלת קהל תתחדש ביום א' 17.6.18
ביום שלישי  1.5.18יתחיל שיפוץ במשרדים בבניין הארכיון .אנו מתנצלים מראש על איהנוחות עקב
הרעש והלכלוך הצפויים ביום זה .אולם הקריאה יפעל כרגיל באותו יום.

אנו שמחים להודיע על חידוש פעילות המדור לחקר המשפחה .ניתן לפנות לאיתור מידע על בני
משפחה וקרובים באימייל cza@wzo.org.il :או ע"י מילוי הטפסים בקישור.
ביום העצמאות תעלה לאוויר בטלוויזיה החינוכית סדרה חדשה לילדים' ,המשרד לחפצים מיוחדים'.
הסדרה ,בכיכובם של הקומיקאים אודי ואביעד )מערוץ הילדים( עוסקת בתולדות הארץ דרך חפצים
המגיעים לארכיון .כמחצית מן הפריטים הושאלו מן הארכיון הציוני ,והם חושפים את סיפורה של התנועה
הציונית והמדינה בהומור שובב .סקרנים לראות!
]יוצרים :אודי גוטשלק ואביעד בנטוב | בית הפקה :יולי אוגוסט הפקות[
הארכיון הציוני המרכזי גאה להיות מיוצג
ב ת ע ר ו כ ה ' י ש ר א ל  70 :שנות מלאכה
ועיצוב' שתפתח ב'ביתן ישראל' במוזיאון
מינגוי בסןדייגו בארה"ב
).(Mingei International Museum
התערוכה מציגה חפצי אמנות בשימוש יום יומי
שנוצרו בארץ מראשית המאה ה .20הארכיון
השאיל לתערוכה שטיחון עם דמותו של
הרצל עומד על המרפסת וצופה אל ההמון
למרגלות מגדל דוד ,שנארג בירושלים בבית
המלאכה של בית הספר 'תורה ומלאכה' מטעם
אגודת כל ישראל חברים בירושלים) .תמונה
משמאל ,אוסף מנפרד אנסון(TZ2\2 ,
כרטיס לסן דייגו לא נוכל לספק ,אבל נוכל להמליץ על שתי תערוכות שנפתחו לאחרונה בתלאביב
וכוללות גם הן פריטים מהארכיון :תערוכת 'המפה  לקרוא בין הקווים' במוז"א ו'ויהי צחוק – הומור
יהודי מסביב לעולם' בבית התפוצות.

החדשות בהרחבה
מה העסיק את עורכי העיתונים ביום הכרזת
המדינה? עמוד השער של העיתון היומי 'על
המשמר' ) ,(19951943שהתפרסם בבוקר יום
שישי ה' באייר תש"ח ,מתאר את ההכנות לטקס
ההכרזה ואת אירועי השעה .לפניכם פריטי
ארכיון המספרים על מה שמסתתר מאחורי
הכותרות.
קרא עוד...

האלבום ההיסטורי
החל מכ"ט בנובמבר  1947התושבים בארץ
ישראל חיו בתקופת ביניים ,של לחימה
מתמשכת והכנות לבניין המדינה החדשה לצד
הניסיון להמשיך את שגרת החיים ככל ניתן.
ל פ נ י כ ם ת מ ו נ ו ת י י ח ו ד י ו ת מ ש נ ת ,1948
שמעבירות את רוח התקופה בארץ ישראל.

קרא עוד...

לתת פנים לנופלים
לקראת יום הזיכרון בחרנו להציג את סיפורו של
יוסף פרידלר שנהרג בשנת  1943כחיל בצבא
הבריטי על סיפונה של האנייה 'ארינפורה' והוא
ב ן  21שנה בלבד .סיפורו שנשתכח ,אותר
לאחרונה ע"י עמותת 'לתת פנים לנופלים'
שהסתייעה במסמכים שנמצאו בתיקי עליית
הנוער ומחלקת העלייה של הסוכנות ,השמורים
בארכיון.
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
הארכיון הציוני המרכזי | רחוב גאורג הרליץ  ,2ירושלים ,מיקודIsrael | 9100002 :
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