אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

ידידי הארכיון הציוני,
אחרי החגים נכנסנו לתקופה של עשייה ופעילות
במגוון תחומים.
תערוכה חדשה הוקמה ברחבת הכניסה של
הארכיון ,שאף זכתה לחשיפה יפהבעיתון ידיעות
אחרונות .סדרת "המפגשים הציוניים" לשנת
תשע"ז החלה והמפגשים פתוחים לקהל הרחב,
פירוט נוסף בעדכונים מהארכיון.
רישום הארכיונים נמשך ולאחרונה החלו בסידור
וברישום הארכיון החשוב של בית הספר הימי
בחיפה  .מעבדת השימור החדשה של הארכיון
פועלת באינטנסיביות וניתן להתרשם מתרומתה
ומחשיבותה בכתבה בהמשך.
חנוכה נחשב ל"חג הגבורה " ,מוטיב שבא לידי
ביטוי באופנים שונים בתרבות הציונית ,כך גם
בחוברות הדרכה שהופצו לקראת חנוכה
הכוללות איורים המשקפים את היחס לסמלי
החג ,ועל כך במדור "במעגל השנה".
זוהי הזדמנות לאחל לכולם חנוכה שמח
כרזה שהדפיסה קרן קימת לישראל כשי לחנוכה
עיצוב :הלה )(KRA\451

עדכונים מהארכיון
l

l

l

l

l

סדרת "המפגשים הציוניים " לשנת
תשע " ז החלה  .ה ס ד ר ה ע ו ס ק ת
בהכנות של המוסדות השונים לקראת
הקמת המדינה  .המפגש הציוני הבא
יתמקד בהיערכות הכלכלית למדינה
שבדרך ויתקיים ביום שני ,י" א טבת
תשע"ז ,9.1.2017 ,בשעה 16:00
לתכנית המפגשים המלאה.
ס י כ ו ם ה מ פ ג ש ה ר א ש ו ן  ,שעסק
בפעילות המדינית על רקע תכנית
החלוקה ,מופיע בקישור הבא :המפגש
הציוני הראשון

רחל רובינשטיין ,ראשת מדור ארכיונים אישיים בארכיון הציוני ,הרצתה בכנס השנתי של
האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע ,שהתקיים בתחילת דצמבר  2016במעלות ,והציגה
את חשיבותו של הארכיון האישי בשיקוף ההיבטים החברתיים והתרבותייםגנאולוגים.
קבוצה של חברי "עמותת דור שני " ביקרה בארכיון וקיבלה הסבר מפורט על ה מדור לחקר
המשפחה ועל ה אוספים הגנאלוגיים השמורים בארכיון הציוני מראשת המדור לחקר
המשפחה ,סימון שליאכטר.
התערוכה "כאחד העם  מנהיגים במבט לא רשמי " מוצגת בימים אלו במבואת הארכיון
ופתוחה לקהל ללא תשלום בימים ראשוןחמישי ,בין השעות  .15:009:00ניתן לתאם הדרכה
בטל'ayeleth@wzo.org.il | 026204883 :

הצצה לתערוכה
כאחד העם :מנהיגים במבט לא רשמי
שלושים תצלומים הועלו ממרתפי הארכיון הציוני ,הוגדלו ונתלו על קירות אולם הכניסה לארכיון הציוני.
המשותף לכולם :מנהיגים ציוניים ש'נתפסו ' במבט לא רשמי  .במפגשים רשמיים או באירועים פרטיים,
תרים וחוקרים את הארץ או נוסעים במסעות ברחבי העולם  ,טובלים במים הצוננים או מטיילים בחוג
המשפחה ,מתמסרים לתפאורה הרשמית או לשעשועי הצלם בסטודיו  ,מישירים מבט אל המצלמה או
לא מודעים לקיומה.

אפשר רק לשער על מה שוחחו גולדה מאיר,
שעמדה בראש המחלקה המדינית של הסוכנות,
ומר הרמן גילמן ,מן התורמים הגדולים בקהילה
היהודית בבוסטון ,כאשר צפו בבדואי שהגיע עם
גמלו לסייע בתיקון הרכב שנתקע בדרכו לרכב
באפריל .1947
]אוסף קרן היסוד | [NKH\450402

בחליפה רשמית וסיגר  ,רכוב על גמל  ,נחום
סוקולוב ,נשיא ההסתדרות הציונית ,בדרכו
לארץ ישראל קפץ עם רעייתו רגינה לבקר
בפירמידות במצרים
]אוסף נחום סוקולוב | [PHNS\1410277

נטול חליפה או עניבה,ללא מסמכי רישום בטאבו
או תיק לנשיאת שטרות לרכישת קרקעות ,תר
יהושע חנקין אחר קרקעות ברחבי הארץ
למפעל ההתיישבות של התנועה הציונית  .נהר
אלמפג'ר )נחל חדרה(] 1910 ,האוסף הכללי|
[PHG\1017645

מתנדבים בארכיון
סיכה עם טלאי צהוב  ,מדליה לכומר שסייע
להרצל ,בולים ומטבעות של התנועה הציונית,
כל אלו הם חלק מאוסף ייחודי  ,השמור
בארכיון ונרשם בימים אלה על ידי שושנה
אגדי ,המתנדבת בארכיון הציוני.
שושנה ,שהתגוררה בצעירותה בנהלל ,הגיעה
להתנדב בארכיון לאחר שנים של עבודה
בארכיאולוגיה" .לאחר הצבא למדתי ארכיאולוגיה
והיסטוריה באוניברסיטה העברית " ,היא
מספרת " .במשך  24שנים עבדתי במשלחת
החפירות בבית שאן ,תחילה כחוקרת בשטח,
ולאחר מכן בעיבוד
הממצאים של החפירה לקראת פרסומם .לפני שנתיים סיימתי שם את עבודתי ,והחלטתי לצאת לדרך
חדשה .הלכתי לסדנת חיפוש עבודה  ,ואחד מתנאי הסדנה היה למצוא מקום להתנדב בו .חיפשתי
מקום עבודה אינטלקטואלי ,וכך הגעתי לארכיון הציוני .בשנתיים האחרונות אני מתנדבת כאן".
כאשר הגיעה שושנה לארכיון ,הוחלט לרתום את ניסיונה בעבודות של רישום ממצא ארכיאולוגי  .אמנם
בדרך כלל בארכיון מקטלגים מסמכים ,אולם במרתפים יש גם אוספים מוזיאליים .אחד מהם הוא אוסף
הסיכות והמטבעות  ,אוסף גדול הכולל פריטים מתחילת התנועה הציונית ועד קום המדינה  .שושנה
התבקשה לקטלג אותו.
"אוסף הסיכות והמדליות הוא אוסף מגוון ומעניין " ,שושנה אומרת" .הוא כולל ,בין השאר  ,גם מדליות,
מדבקות ,בולים ,שטרות ומטבעות כסף .רוב הסיכות נוצרו עבור אירועים חשובים ,כמו לדוגמה לכינוסי
הקונגרסים הציוניים .האוסף כולל סיכות מן הקונגרסים המוקדמים ביותר.
ישנן גם סיכות אחרות ,שנוצרו על מנת לשמר את זכרו של מנהיג חשוב  ,דוגמת סיכות עם תמונות של
הרצל ,חיים וייצמן ,ז'בוטינסקי ,דיזנגוף ,ביאליק ואישים נוספים .מרבית הארגונים החשובים של התנועה
הציונית גם הם מיוצגים באוסף :ישנן סיכות של קק "ל ,אצ "ל ,לח "י והשומר הצעיר  ,וכן סיכות לרגל
הקמת האוניברסיטה העברית ,מקווה ישראל ,תנועות נוער שונות ,וכמובן גם סיכות של מכביות שונות,
מפלגות שונות מן הבחירות הראשונות לאחר קום המדינה וארגונים כגון מגן דוד אדום .סוג נוסף של
סיכות ,שהפתיע אותי ,הוא סיכות של תלמודי תורה מחו"ל.
האוסף כולל גם פריטים יוצאי דופן ומרגשים  ,כמו סיכת טלאי צהוב מבולגריה  ,שנעשה בה שימוש
במקום בטלאי הצהוב עצמו  .מאוד ריגשה אותי גם הסיכה של בני עקיבא מגטו לודז ' .סיכה נוספת
שנחרטה בזיכרוני היא סיכה שהוצאה לכבוד כיבוש ירושלים על ידי הבריטים.
האוסף כולל גם מספר מועט של מדליות .מדלייה אחת ראויה לציון היא זו שהוציאו לכבוד הכומר ויליאם
הכלר ,שהיה מקורב להרצל וסייע לו להיפגש עם וילהלם השני  ,קיסר גרמניה ,ב   .1898באחת מן
המדליות יש אף הקדשה אישית עבור הכלר .פריט ייחודי נוסף הוא טבלה לציון תקרית הירי במקס
נורדאו בדצמבר  ,1903עקב תמיכתו בתכנית אוגנדה".
"אני מוצאת שהאוסף מלהיב ומעניין " ,מספרת שושנה על חווית ההתנדבות בארכיון " .אני מרגישה
שההתנדבות כאן מרחיבה לי את האופקים .תמיד התמקדתי בעת העתיקה ,ואני נהנית להתעסק כעת
בהיסטוריה מודרנית יותר".

מדוֹר בפוֹקוּס
בארכיון הציוני הוקמה לאחרונה מעבדת
שימור – חיזוק משמעותי לעבודה הארכיונית.
בין אוספי הארכיון מצויים חומרים בעלי
חשיבות רבה וערך היסטורי,שלעתים מגיעים
במצב פיזי לא תקין בשל נזקים חיצוניים כמו:
שריפה ,רטיבות ופטריות או בשל טיפול לא
נכון  .תפקידה של מעבדת השימור הוא
לשמר את החומר ההיסטורי כך שגם בדורות
הבאים אפשר יהיה לצפות בו ולחקור אותו.

המעבדה בתהליכי הקמה והצטיידות ראשוניים ,אך כבר עכשיו היא יכולה לשמר מגוון רחב של חומרים,
כגון :כתבי יד ,נייר ,מסמכים גרפיים ,מפות ופריטים מוזֵאליים .מתקני המעבדה כוללים חומרים לטיפול
בפטריות ובצבע דהוי ,ניירות מיוחדים לספיחת נוזלים  ,דבקים שונים לחבר נייר קרוע או בלוי בקצוות
ומשקולות ליישור קמטים וקיפולים.
תהליך השימור הוא תהליך מורכב וארוך יותר ממה שנדמה .יש לקבוע כללים ברורים לגבי מה דורש
שימור ומה לא ,והכללים הללו מנחים את סדרי העדיפויות בנוגע לטיפול בחומר .המשמר מעריך את
מצבו של הארכיון המטופל ואת כמות הפריטים שיש לשמר .מתוכם יש להחליט מה דחוף יותר ,ומהי
רמת השימור הנדרשת – בהתאם לחשיבות המסמך או אם הוא אמור להופיע בתצוגה בנוסף לנגישות
לחוקרים .גם כמות ההעתקים שיש מאותו מסמך משפיעה:אם יש עותק יחיד ממסמך הוא ישומר בדרך
כלל ,ואם קיימים מספר עותקים שאחד מהם תקין אז הוא לא יעבור שימור.

הפרויקט הראשון של מעבדת השימור הוא שימור המפות הנמצאות באוסף פיק"א .פיק"א הייתה חברה
להתיישבות של יהודים בארץ ישראל ,שהוקמה על ידי הברון רוטשילד  .החברה עסקה בקניית אדמות
ובהקמת יישובים חדשים בארץ ישראל  ,ולכן כוללת אוסף מפות מגוון ועשיר  .המפות באוסף זה
מוקדמות מאוד ,מתחילת המאה ה ,20ומצב המפות דורש שימור ברמות שונות .גיא ג'מו ,ראש מדור
המפות בארכיון הציוני ,בחר סוגים שונים של מפות ,העשויות מחומרים מגוונים )נייר ,פרגמנט ובד(,מבין
המפות הדורשות שימור ,והעביר לטיפולה של המעבדה.
דוגמה למפה ששומרה לאחרונה היא תכנית של חזית בניין בית הכנסת בגבעת עדה .המפה משנת
 1927שורטטה על נייר שקוף .במשך הזמן היא נקרעה לשניים ,התבלתה בקצוות הדף ,והצבע החל
לדהות .המשמרת הדביקה את שני החלקים בדבק מיוחד ,טיפלה בקצוות הבלויים וקיבעה את הצבע.
לאחר מכן המפה עברה יישור .אפשר לראות את השינויים הללו בתמונות ה"לפני" ו"אחרי" של המפה.

מפת בית הכנסת לפני שעברה שימור ,חתוכה
לשניים .סימולJ15M\1269\9 :

מפת בית הכנסת לאחר שעברה שימור,
מודבקת ומיושרת

נוסף לטיפול הפיזי בפריטים שניזוקו ,המשמר דואג למנוע מראש פגיעה בחומר הארכיוני  ,ומנחה את
הארכיונאים כיצד לטפל בו ומתי כדאי להעביר פריטים לטיפולו .תוך כדי עבודתו המשמר יכול לתרום
מניסיונו המקצועי ולהשלים מידע על הפריטים שבמאגרי הארכיון ,שיכול לסייע למחקר  ,כמו למשל,
לזהות מתי מפות שורטטו ביד או הודפסו במכונה.
בישראל אין מסלולי לימודים להכשרה בתחום השימור ,ולכן גויסה עובדת שלמדה ועבר הכשרה בחו"ל.
ג' סיקה לווינסקי  ,שליוותה את הקמתה של המעבדה ,למדה שימור במקסיקו במשך חמש שנים,
והתמחתה בשימור מונע ובטיפול באוספים .לאחר שעלתה לישראל החלה לעבוד כמשמרת  ,והיא
עובדת במקביל גם במוזיאון ישראל.
הקמת המעבדה היא צעד נוסף בדרך לטיפול נכון בחומרי הארכיון הזקוקים לשימור ומצעידה את
הארכיון קדימה בתחום זה  .המעבדה נמצאת בתחילת דרכה ,ויידרשו עוד זמן ומאמץ רבים כדי
להדביק את הפער ולהגיע לרמת השימור הרצויה.

חזית המחקר
הארכיון הציוני מספק חומרים למחקרים מכל
קצות הקשת הפוליטית והאינטלקטואלית .
הספר "עלילות המופתי והדוקטור " שכתב
יהודה עציון  ,חושף עמדה מפתיעה של
מנהיגי הציונות ביחס להר הבית ומעלה את
השאלה אם דעות כאלו היו יכולות להתקבל
בקרב הציבור הישראלי בימינו?
הר הבית בשנת (PHPS\1334078) 1912

מאז ראשית ימיה של הציונות ליוותה אותה שאלה אחת כצל .האם התנועה הציונית היא תנועת תחייה
לאומית מודרנית או שמא מדובר בתנועת תחייה דתית? האם לשיבת היהודים לארץ ישראל יש
משמעות דתיתגאולית או שמא מדובר בתנועה פרגמטית ,מעשית ,חילונית בבסיסה ונטולת סדר יום
טרנסצנדנטי ? האם תפקידה של הציונות להגשים את ייעודו הקוסמי של העם היהודי ולהביא את
הגאולה ,או להפוך את היהודים לעם ככל העמים ,לשפר את מעמדם בעולם הזה ותו לא?
מקומות קדושים ,מטבעם,הם המיקום הגשמי אליו מתנקזים שאיפותיה ודימויה העצמי של ישות לאומית
או דתית ,ועל כן את התשובה לשאלה זו ניתן לראות ביחס התנועה הציונית להר הבית .נראה שעצם
השאלה נראתה מגוחכת בעיני מנהיגי הציונות המוקדמת  .הרצל לא עסק בה ברצינות  .את הר הבית
הוא ראה ,בהתאם לתפיסת עולמו החילוניתליברלית )ומעט אוטופית( ,כמקום שבו יוקם "מקדש שלום"
 מרכז פילנטרופי דתימדעי שפניו אל העולם כולו  .ממשיכיו ,אבות הציונות המגשימה ,גילו זיקה
פחותה עוד יותר ,ועל כך כתב לאחרונה יהודה עציון בספרו "עלילות המופתי והדוקטור".
כשהסוכנות היהודית מדברת בערבית
השנה היא  ,1931והיישוב היהודי וערביי הארץ עוד מלקקים את פצעי תרפ"ט .המופתי של ירושלים,
חאג' אמין אלחוסייני ,עומד לכנס בעיר ועידה מוסלמית  .בסדר היום נכלל נושא מוכר לקורא בן המאה
ה :21ניסיונות הציונים להשתלט על הר הבית  .התנועה הציונית  ,בניסיון לבלום את הסכסוך הדתי
שמתפתח אל מול עיניה המשתאות  ,ממהרת להקדים תרופה למכה ולהבהיר את עמדתה .חיים
ארלוזורוב  ,ראש הלשכה המדינית של הסוכנות היהודית  ,מכנס מסיבת עיתונאים ומקריא הודעה
שעיקרה  " :בכל פעם שנראית תקווה לארץ הזאת להירגע … מתחילים לפעול בה כוחות המעוררים
אינסטינקטים אפלים ואמונות הבל … בדבר מזימותיהם המדומות של היהודים לכבוש את מסגד אל 
אקצא" .ארלוזורוב ממשיך ומונה בפני קהל העיתונאים טענות של העיתונות הערבית לגבי שאיפותיהם
של הציונים להשתלט על ההר" ,תעמולת שטנה" ,כפי שהוא מכנה אותן ,ומפריך אותן באריכות" .העולם
יודע" ,הוא מסיים את דבריו  " ,כי התנועה הציונית איננה ילידת רוח ימי הביניים ,כי אם אחד ממאמצי
הבניין הכבירים בדורנו… לא הנושא החולני הזה מעסיק את התנועה הציונית ,אלא מפעלי עלייה
והתיישבות" .נאומו של ארלוזורוב  ,המשתרע על פני כמה דפים  ,תורגם לערבית והופץ בקרב באי
הוועידה ,ערביי הארץ והעולם המוסלמי כולו.

דברי הפתיחה בהרצאתו של ד"ר חיים ארלוזורוב במסיבת עיתונאים( S25\2109) 18.11.1931 ,

בין ציונות לגאולה
המשורר אורי צבי גרינברג  ,שעלה להר המוריה ב   1924וירד מסוחרר  ,ואב " א אחימאיר ,שותפו
להקמת "ברית הבריונים" )תנועה רוויזיוניסטית שפעלה בארץ בשנות ה  30ודגלה בשיבת היהודים
לארצם בכוח הזרוע( תפסו את הר הבית כסמל מיתי לאומי וכך גם יאיר שטרן ,ממשיך דרכם הרעיונית
בלח"י .הם ייצגו תפיסה לאומנית יותר ,ששאבה הון סימבולי רב יותר מן המסורת היהודית מאשר הזרם
הציוני המרכזי ,הליברלי .אך בשורה התחתונה גם הם היו חילונים  .הם הוציאו את הר הבית מן השדה
הדתי ,וניכסו אותו לרעיונותיהם הלאומיים המודרניים .עציון מייצג גישה שונה ,מבית מדרשו של שבתי בן
דב .בן דב ) ,(19781924חילוני שחזר בתשובה והפך להוגה דעות משיחי ולמהפכן בעולם שבו קצו כל
המהפכות ,ראה את הציונות כאבן דרך במהלך גאולי רחב יותר.בשונה מן הזרם הציוני המרכזי הוא לא
ראה את המדינה היהודית המודרנית כמטרת העל אלא כמכשול .בזמן שהאתוס הציוני התקבע לממדי
קדושה בשיח הישראלי ,בן דב הציג ניתוח שונה  ,שעל פיו הציונות המודרנית היא מגדל פורח באוויר
שסופו להתרסק .הוא קרא לשינוי תודעתי ,שיבה לאתוסים הדתיים ,העתיקים ,הקמאיים ,ובמרכזם הר
הבית .עציון ,שערך את כל כתביו ,הוא מחסידיו המובהקים .בשנות ה  80היה מקושר למחתרת
היהודית ולתכנונים לפוצץ את כיפת הסלע ,אולם כיום הוא מבין את כתביו של בן דב בצורה שונה ,ורואה
בהם קריאה לשינוי תרבותי ותודעתי ,ולא לדחיקת הקץ.
"ההתנערות מהר הבית בבסיסה היא שקר" ,אומר עציון " ,משום שמשמעה הפרכת כל קשר לציון .אני
לא מבטל את הציונות המודרנית ,אני מתקומם כנגדה .אמנם נכון" ,הוא אומר" ,כי שומרי התורה לא יכלו
להנהיג תנועת תחייה לאומית ,אך יש טור חובה וטור זכות .ההתנכרות למורשת התורה ולנביאי ישראל,
ואי ההבנה שהחזרה לציון צריכה ללכת יד ביד עם חזרה לתורה ודרכי ישראל ,זהו ניסיון כרת .זה לא
יעבוד בפועל  .תפקידנו העיקרי כרגע הוא הנחלת התודעה והאמונה  .אני רואה את הספר כקריאת
השכמה .אני אומר כי תפקידנו להשיל את החלקים ה"חולים"  תרבות אירופה ,החילוניות ,ה"נאורות".
ומוקד ההוויה הוא הר הבית .אני כן רואה דו קיום עם המוסלמים בהר ,אך יש לזה תנאי מקדים  כאשר
אנו בעלי בית ,אנו יכולים לארח בהגינות  .אם הם מקבלים זאת ואין להם טענות לאומיות בנוגע למקום,
אזי דו קיום הוא אפשרי".
הציונות הינה מעשה טלאים בין ישן לחדש ,בין נאורות לדת  .ראשי הציונות נשמרו מן הפאן הקמאי
המשיחי של היהדות  .עבורם גאולה התבטאה בשוויון זכויות ומדינה ריבונית  .הם לא היו מעוניינים
במשיח .יהודה עציון מטיל ספק בהשקפה זו ושואל  האם הציונות אכן גאלה את היהודים ,או שהיא רק
החמור עליו ,אולי ,יבוא יום אחד לציון גואל?
"עלילות המופתי והדוקטור"
יהודה עציון
ספריית בית אל

הארכיון בעידן הדיגיטלי
ו ה פ ע ם :בין הזכות לפרטיות לזכות
לדעת
לפעמים
,
תיקי מסמכים היסטוריים מסתירים,
גם סודות ופרטים אישיים  ,שלא תמיד ראוי
לחשוף אותם  .מתי קודמת הזכות לצנעת
הפרט על החשיבות של חשיפת מסמכים
היסטוריים לקהל הרחב?
בבסיסה של הזירה הארכיונית קיים מתח בין
שתי משימות הפוכות  :מטרתו של ארכיון
היסטורי היא לשמר ולשמור תעודות היסטורית
על מנת להנגיש אותן לחוקרים אקדמיים ולקהל
הרחב ,אך לעתים ,גם לשמור
על מסמכים רגישים מפני חשיפת תוכנם .איך מתמודדים עם מקרים בהם שתי משימות אלו מתנגשות?
כיצד מחליטים מה לחשוף ,ומה לשמור כחסוי? מה קורה כאשר תעודה היסטורית היא בעלת מידע
אישי רגיש שעלול לגרום נזק לאדם בו היא עוסקת ? או כאשר היא כוללת מידע בטחוני שהוגדר בעבר
כמסווג? מי מחליט מתי ,אם בכלל ,הופך מסמך אישי לנחלת הכלל? ומתי הגיע הזמן להעביר סודות
מדיניים מן המחשכים אל האור?
טווח הזמן ,שבו תיקים ארכיונים רגישים נותרים חסויים וסגורים לעיון ,תלוי במידע אותו הם מכילים .אם
מדובר במידע מדיני או בטחוני מסווג הוא נע בין  30ל  70שנה .בנוגע לתיקים ,שמכילים מידע אישי,
אסור לפתוח אותם לעיון כל עוד האדם בו הם עוסקים עודנו בחיים .כמו כן ,אם אדם או ארגון שמוסרים
ארכיון למשמורת דורשים כי הוא יישאר חסוי בחלקו או בשלמותו ,הבקשה מכובדת .כך על פי החוק
היבש .אולם לעתים קרובות במציאות המצב מורכב יותר ,ויש לבחון עניינים לגופם.
ב  1955חוקק בישראל חוק הארכיונים ,שגנזך המדינה ,כארכיון ממלכתי ,מחויב לפעול על פיו .החוק
קובע קריטריונים להגדרת תיקים הפתוחים לעיון ותיקים חסויים בשל שיקולים שונים – בעיקר כאלו של
ביטחון המדינה או צנעת הפרט .הארכיון הציוני המרכזי אמנם מוגדר כארכיון ציבורי )דהיינו ,ארכיון של
ארגון ,ולא של המדינה עצמה ( ,אך בשל סוג החומר הנשמר בו  ,הוא נוהג כארכיון ממלכתי  .לכן,
בתיקים ,המעוררים לבטים בנוגע לחשיפת חומרים  ,נעזרים ב"מחלקת החשיפה " של גנזך המדינה,
העוסקת בסוגיות של פתיחת תיקי ארכיון שהיו סגורים לעיון ,ונוהגים בהתאם.
לעתים ,בשל עניין רחב לציבור יש צורך לחשוף ארכיון שלם או סדרת תיקים ,ואז שיקולים של צנעת
הפרט הופכים למשניים ועל כן מבוטלים באופן גורף .כך  ,לדוגמה קרה כאשר הוקמה החברה לאיתור
ולהשבת נכסי נספי השואה על פי חוק  ,והחלה את פעילותה בשנת  .2006החברה להשבה פנתה
לארכיון ,שפתח בפני עובדיה את התיקים הנדרשים .עובדי החברה להשבה ממשיכים לעבור על חומרי
הארכיון גם כיום.
פרשת ילדי תימן גם היא מקרה ידוע נוסף ,שבו שיקולים שונים הביאו את הארכיון לחשוף תיקים שעודם
מסווגים .בישיבת ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת  ,שהתכנסה לקראת סוף  2016במסגרת כנס
שעסק בילדי תימן ,הועלתה דרישה לחשוף את כל הפרוטוקולים של החקירות בנוגע לפרשה .מבחינת
החוק הארכיוני "היבש" ,חלות על חשיפת החומר שתי מגבלות :תיקים אלה ,שהופקדו בארכיון ב 2011
 ,מוגדרים כתיקים ממשלתיים רגישים שניתן לחשוף אותם רק  30שנה לאחר מועד הפקדתם .מגבלה
נוספת ,היא כמובן ,המידע האישי שהתיקים מכילים  .מידע זה לא ניתן לחשוף משום שחלק ניכר
מהאנשים המדוברים עודם בחיים .למרות זאת ,ובשל העניין הציבורי ,הדיון על חשיפת התיקים בעיצומו,
ושרת המשפטים עצמה הגישה בקשה לראש הממשלה להורות על פתיחתם  ,שכן החלטה זו היא
בסמכותו .אם יוחלט בחיוב ,גם הארכיון הציוני יפתח את כל התיקים הרלוונטיים לנושא.

במעגל השנה
עבור התנועה הציונית החשמונאים היוו סמל
לגבורה ולנחישות .דבר זה בא לידי ביטוי בחוברות
שונות מרחבי העולם שהודפסו לקראת חנוכה
בשנות ה  30וה 40של המאה הקודמת  ,ויועדו
למדריכים ולתלמידים במסגרות ציוניות שונות .
לכבוד חנוכה אספנו איורים שונים מהחוברות ובדקנו
כיצד מופיע בהם מוטיב הגבורה.

קרא עוד...

מפרסומי האתר
באתר הארכיון מתפרסמות כתבות במגוון
נושאים רלוונטיים ואקטואליים מתוך אוספי
הארכיון  .לאחרונה פורסמו כתבות על שירים
שחוברו לחנוכה במחצית המאה ה  ,20על
ארכיון בית הספר הימי בחיפה שנקלט לאחרונה
בארכיון ,על כרזות מיוחדות מאוסף הכרזות
הקשורות לדוד בן גוריון  ,ועל מכתב שכתב
זיגמונד פרויד להרצל ומציג נקודת מפגש נדירה
בין שני אישים חשובים אלו.

שירי גבורה לחנוכה | ארכיון בית הספר הימי | כרזות של דוד בן גוריון |

מכתב מזיגמונד פרויד להרצל

תיק פתוח
ו ה פ ע ם :ח י ד ה
התמונה מימין צולמה במקום הקשור לחנוכה .מהו המקום ,מי המצולמים ואיזה מנהג התפתח בחג
החנוכה לאחר גילויו? מה הקשר לאיש המופיע בתמונה משמאל?

ניתן לשלוח תשובות לחידה או לבקש את הפתרון לאימייל לאחר לחיצה על כפתור "פתרון החידה" .ניתן
גם לשלוח אימייל לכתובתcentral.zionist.archives@gmail.com :
פתרון החידה המלא יופיע בפייסבוק של הארכיון ובמגזין המקוון הבא.
פתרון החידה

להלן פתרון החידה שהופיעה בעלון המקוון הקודם :
"עת קול שופר ישמע | אז נרימה דגלנו | חרב לה' ולארצנו | הירדן שם משמרתנו"
בית זה לקוח מתוך שיר בשם "משמר הירדן " .השיר נכתב על ידי נפתלי הרץ אימבר ,והופיע בתוך
קובץ השירים "ברקאי" יחד עם "התקווה" ,שהפך בהמשך להיות המנונה הרשמי של התנועה הציונית.
אימבר עצמו חשב ש"משמר הירדן" מתאים להיות ההמנון הלאומי ,אך בפועל נבחר שיר אחר שכתב.
לפי מחקרו של העיתונאי נקדימון רוגל קיימות שתי עדויות הנוגעות לשיר  .אחת של פייבל כהנוב מיפו,
שכתב ביומנו על האירועים שהובילו לכתיבת השיר ומזכיר בו את יעקב הרצשיין  ,בעל חנות קטנה
למסחר  .באותם ימים ) סוף המאה ה  (19היו מדפיסים שירים על פנקס הניירות ששימש לגלגול
סיגריות .כאשר הרצשיין קיבל משלוח שעליו הודפסו מילות השיר הלאומי הגרמני "משמר הריין" ,החליט
לבקש מאימבר לחבר לו שיר אחר שיהווה תחליף לשיר הגרמני .בעקבות בקשתו חיבר אימבר את
"משמר הירדן" ,שמתכתב עם השיר הגרמני המקורי.
עדות נוספת שייכת לאימבר עצמו .הוא סיפר כי הציע לדוד שו"ב ,ממייסדי המושבה "שושנת הירדן"
לשנות את שמה ל"משמר הירדן " על שם הגשר הסמוך שעבר מעל הירדן והזכיר לאימבר שומר.
בעקבות זאת כתב שיר הנושא את אותו שם.
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