אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

גם אחרי  120שנה הביקור ההיסטורי של הרצל בארץ ישראל ממשיך לעורר עניין.
מזכר סודי ,שהעביר הרצל לחברי הועד הפועל הציוני אחרי פגישתו עם הקיסר הגרמני ,חושף פער בין
האכזבה העולה מן הדיווחים הרשמיים לבין תוכנה האמתי.
מהלך המסע והחוויות שעברו חברי המשלחת הציונית שהצטרפו להרצל במסע לארץ ישראל תועדו
בגלויות ססגוניות ,תמונות ועדויות אישיות.
בני משפחתו של מרדכי פינקלשטיין ,שנרצח במאורעות תרפ"א ביפו ימים ספורים לאחר שעלה לארץ,
הופתעו מן המידע המרגש שנחשף במדור לחקר המשפחה בארכיון הציוני.

הודעות ועדכונים
במסגרת אירועי 'בתים מבפנים' בירושלים ,ביום חמישי  18.10.2018יתקיימו שני סיורים מודרכים
בארכיון ,בשעה  16:00ובשעה  .17:00הכניסה חופשית ל 25המשתתפים הראשונים שיגיעו ,על
בסיס מקום פנוי ,ללא רישום מוקדם.
נותרו מקומות אחרונים בקורס מבוא לחקר תולדות המשפחה 'משורשים לאילנות' שייפתח ביום
שני .22.10.18 ,הקורס מיועד לקהל הרחב ,בשיתוף בין הארכיון הציוני המרכזי ויד ושם.
לרישום מקוון | לתכנית המלאה

המזכר הסודי של הרצל
מאה שנים ימלאו החודש למסעו ההיסטורי של
בנימין זאב הרצל לארץ ישראל בשנת 1898
כדי לפגוש את קיסר גרמניה ,וילהלם השני.
עיון מחודש ביומנו של הרצל ובמזכר סודי,
שהוגש לחברי הוועד הפועל של התנועה
הציונית ,מעלה את השאלה האם הפגישה של
המשלחת עם הקיסר הגרמני אכן הסתיימה ללא
הישגים ממשיים כפי שנהוג לחשוב?
קרא עוד...

יומן מסע
המסע של המשלחת הציונית בראשותו של
הרצל לארץ ישראל בשנת  1898תועד בתמונות
שצילמו חבריה ובגלויות ששלחו לבני
משפחותיהם .על החוויות של חברי המשלחת
מהביקור ההיסטורי.
קרא עוד...

עקבות בזמן
"...הנה יעלה לי לרצון הציונות קרבן אבא
שעלידו אזכה לעלות ארצה"
כ ך כ ת ב ה מלכה פינקלשטיין בשנת ,1934
כשביקשה ממחלקת העלייה של הסוכנות
סרטיפיקט לעלות לארץ .בקשתה ,שנחשפה
לאחרונה בארכיון הציוני ,מאירה פרטים נעלמים
בסיפורו של מרדכי פינקלשטיין ,מהרוגי
מאורעות תרפ"א ביפו.
קרא עוד...

תחקיר ,כתי בה ועריכה :הילה כהן ,אילה גולד בר ג ,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 :
להסרה מכל רשימות התפוצה | דווח כספאם
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