אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

העלון הנוכחי מכנס כמה נושאים מענייני השעה:
על ניסיונות היישוב להצלת יהודים במהלך המלחמה לרגל יום השואה הבינלאומי ,ע ל ישראל
זנגוויל והטריטוריאליסטים לרגל יום הולדתו ועל תקוותו של האזרח הקטן שראש העיר והמועצה
הנבחרת יטפלו בהזנחה השוררת בעירו האהובה ירושלים.
אנו מנצלים במה זו להיפרד מבתיה לשם ,ששימשה כראשת המדור לארכיונים המוסדיים ,ופרשה
לאחרונה לגמלאות .בתיה עבדה בארכיון הציוני למעלה משלושים שנה ובעת האחרונה שימשה גם
כסגנית מנהל הארכיון .תחת ידיה עברו ארכיונים רבים וחשובים המשמשים אבני יסוד למחקר ולעיון כמו
ארכיון הכשרת היישוב ,ארכיון הדסה ,ארכיון ויצו ועוד .מקצועיותה הייתה לשם דבר וכך גם יחסה הנעים
והמזמין לחוקרים ולצוות העובדים .כבר מתגעגעים ובהצלחה בהמשך!
פרויקט רישום ארכיון יק"א ישראל ,שהובל על ידי בתיה ,מגיע לסיומו בימים אלו ויצוין במפגש חגיגי ב18
לפברואר )ראו הודעות(.
קריאה מהנה!

הודעות ועדכונים
'מאה ועשרים שנות עשייה | מפעלות יק"א בישראל' 
במסגרת אירועי שנת המאה לארכיון הציוני יתקיים מפגש לציון רישום ארכיון יק"א והשקת הקטלוג ביום
שני ,י"ג באדר א' תשע"ט ,18.2.2019 ,בין השעות .18:3015:00
לתכנית המלאה לחצו כאן.

פעולות ועד
ההצלה בקושטא
לרגל יום השואה הבינלאומי ,שצוין בימים אלה,
התמקדנו בפרק מרכזי ומרתק בניסיונות היישוב
בארץ ישראל להציל את יהדות אירופה משמד:
פעילותו של ועד ההצלה בטורקיה מטעם
הסוכנות היהודית ,שריכז את מירב המאמצים
להצלת יהודים.
קרא עוד...

הטריטוריאליסט
בתחילת פברואר מציינים את יום הולדתו של
) , (19261846ס ו פ ר
ישראל זנגוויל
יהודיאנגלי ,פעיל ציוני שייסד את התנועה
הטריטוריאליסטית היהודית והיה גם פעיל למען
זכות בחירה לנשים.
קרא עוד...

ירושלים של מטה
מחאה בתמונות :תושב ירושלים ,שהתגורר
בעיר בשנת  ,1949הרגיש שעירו האהובה
הולכת ומתדרדרת .הוא תיעד את ההזנחה
שפשתה ברחובות העיר והגיש לראש העיר
ולחברי המועצה אלבום תמונות תחת הכותרת
'ירושלים של מטה :מראות נוגים של עיר הנצח'
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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