אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

ידידי הארכיון,
כבר מראשית פעילותה של התנועה הציונית ,עסקו ראשיה בשאלת התקדשותם של אתרים היסטוריים
ולאומיים .לכבוד יום ירושלים החל השבוע ,שלפנו מתיקי הארכיון את המסמכים המתארים את הקמתה
של 'החברה להחזקת המקומות ההיסטוריים בארץישראל' בשנת  ,1912שהציבה בראש פעולתה את
"גאולת המקומות אשר לפני הכתל המערבי" ,כפי שמתאר ד"ר דותן גורן בספרו "ובא לציון גואל" .כעבור
עשרים שנה היה זה מנחם אוסישקין ,ראש הקרן הקימת ,שיזם את הפיכת מערת ניקנור על הר הצופים
למקום מנוחת־עולם לאנשי־שם יהודיים .הר הצופים נותר מובלעת ישראלית בשטח הירדני עד ,1967
וכך נדדה תכנית 'הפנתאון הלאומי' להר הרצל.
שבועות עוד לפנינו ,ורגע לפני טקסי הבאת הביכורים אתם מוזמנים להציץ בחגיגות הביכורים של ילדי
היישוב היהודי.
חג שבועות שמח!
צוות הארכיון הציוני

המפגש הציוני השישי | הציונות בארצות האסלאם
הארכיון הציוני שמח לארח את מר שלמה הלל,
שר לשעבר וחתן פרס ישראל על תרומה
מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת תשנ"ח.
ההרצאה תתקיים ביום שלישי,22.5.2018 ,
במסגרת המפגש הציוני השישי שיעסוק
בקהילות היהודיות בארצות האסלאם לאחר
הקמת מדינת ישראל .זהו המפגש האחרון
לשנת תשע"ח.
שלמה הלל יספר על שליחותו בעיראק ועל חלקו
בהעלאת יהודי עיראק לארץ בין השנים 1950
 .1947בנוסף ירצו אורלי רחימיאן על יהודי
איראן ,וד"ר מיכל בןיעקב על הלן קאזס
בןעטר.
הכניסה חופשית .לתכנית המלאה.

מערת ניקנור
עד לאיחודה של ירושלים לאחר מלחמת ששת
ה י מ י ם ה י ה הר הצופים מובלעת מבודדת
בשטח הירדני ונותר רק זיכרון מימיו הגדולים של
ההר ,שנתפש בעיני מנהיגי הציונות כמקבילה
החילונית של הר הבית .מנחם אוסישקין,
מראשי התנועה הציונית ,פעל להקמת חלקת
קבורה לגדולי האומה על הר הצופים במערת
ניקנור סמוך לאוניברסיטה העברית.
קרא עוד...

החזקת המקומות
ההיסטוריים
השבוע עומד בסימן יום ירושלים .יום זה ,והשנה
עוד יותר משנים קודמות ,מציף את שאלת
ירושלים והמקומות הקדושים – עד כמה הם
חיוניים למימוש הלאומיות הישראלית? נסיבות
ה ק מ ת החברה להחזקת המקומות
ההיסטוריים בארץ ישראל ,באפריל ,1912
במטרה לגאול שרידים יהודיים היסטוריים,
מפורטים בספרו של דותן גורן.
קרא עוד...

"פרי גני הנה הבאתי"
חגיגות חג השבועות של אנשי היישוב היהודי
ולאחר מכן של מדינת ישראל ,כללו תהלוכה
חגיגית והבאת סלי ביכורים  מעמד שבו
השתתפו גם ילדי הגנים ובתי הספר .אוסף
התצלומים של הארכיון מכיל תמונות של טקסי
ביכורים מרחבי הארץ ,שנערכו לכבוד חג
השבועות ,בכיכובם של הילדים הנרגשים.
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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