אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

כמאה ועשרים ארכיונאים מרחבי הארץ פקדו את הארכיון הציוני ב'יום הרליץ'  יום עיון בשיתוף עם
האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע ,שהתקיים לאחרונה לציון מאה שנה להקמת הארכיון .לצד
הרצאות על תולדות הארכיון ותכולתו וסיור במחסנים ,העניק האיגוד פרסים לארכיונאים
מצטיינים .ברכות לעובדות הארכיון בתיה לשם )שפרשה לאחרונה( ורחל רובינשטיין על זכייתן
בהוקרת האיגוד .על נסיבות העלאת הארכיון שנוסד בברלין לארץ ב ,1933שנחשפו בהרצאתו של
מנהל הארכיון ד"ר יגאל סתרי ,ומוצגים בתצוגה צנועה במבואת הארכיון ,ניתן לקרוא במאמר נדודי
הארכיון.
על סוגיית השתתפות הנשים בבחירות  כמתמודדות וכבעלות זכות בחירה שהעסיקה את היישוב
בארץ כבר בראשית המאה העשרים מוזמנים לקרוא במאמר 'כל קול קובע'.
ליל הסדר שנחוג גם בעת לחימה והפוגה בין הקרבות מתועד בתצלומים רבים השמורים בארכיון.
הצצה לגלרית תצלומים לרגל החג.
המפגש השני בסדרת המפגשים לציון  70שנה לקבורת הרצל בארץ יתקיים בארכיון הציוני המרכזי
ביום שני ,ח' באייר תשע"ט ,13.5.19 ,ויכלול שתי הרצאות וסיור בארכיון הרצל בעברית ובאנגלית.
לפרטים נוספים.
חג כשר ושמח ,וקריאה מהנה!

הודעות ועדכונים
הארכיון יהיה סגור ביום הבחירות ,יום שלישי ,9.4.2019 ,ד' בניסן תשע"ט.
הארכיון יהיה סגור ביום חמישי ,11.4.19 ,ו' בניסן תשע"ט.
בחג הפסח ,ימים ראשוןחמישי ,ט"זכ' בניסן ,2125.4.2019 ,הארכיון יהיה סגור.
מומלץ להתעדכן בפייסבוק ובאתר בנוגע לפעילות הארכיון במועדים המיוחדים שלאחר פסח.
לרשימה המפורטת לחצו כאן.

כל קול קובע
מידת ההשתתפות של נשים בחיים הציבוריים
היא אחד מן הסמנים העיקריים המייצגים את
הקוד התרבותי בחברה .תקופת התגבשותו של
היישוב היהודי ,בעשורים הראשונים של המאה
ה ,20הייתה תקופה של מאבק להגדרה עצמית
 כלפי חוץ ,ואולי לא פחות ,כלפי פנים .שאלת
זכות הבחירה לנשים היא אחת מן הדרכים
בהם שרטט היישוב את דמות החברה החדשה
אליה שאף.
קרא עוד...

נדודי הארכיון
הארכיון הציוני ח ו ג ג מ א ה ש נ ה לייסודו,
ובמסגרת ההכנות ל'יום הרליץ' של האיגוד
הישראלי לארכיונאות ולמידע ,נחשף מידע על
נדודי הארכיון מראשיתו בברלין ועד להגעתו
לארץ ישראל בשנת  .1933ראשי התנועה
הציונית חזו את הקשיים הצפויים בהשארת
הארכיון בגרמניה הנאצית ,ועשו כל שביכולתם
כדי להציל את המסמכים היקרים.
קרא עוד...

האלבום ההיסטורי:
חיילים בפסח
אוסף התצלומים של הארכיון הציוני מכיל
תמונות מרגשות של חיילים יהודים שחגגו את
חג הפסח ברחבי העולם בזמן ששירתו בצבאות
שונים ונלחמו במלחמות שונות במהלך המאה
ה.20
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 :
להסרה מכל רשימות התפוצה | דווח כספאם
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