אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

השנה מציינים  70שנה להעלאת עצמות הרצל לקבורה בארץ .הבחירה לקבור את הרצל בירושלים לא
הייתה מובנת מאליו ,ועל הלבטים והוויכוחים לאורך השנים מוזמנים לקרוא במאמר.
ביום שני הקרוב 13.5 ,יתקיים בארכיון הציוני המפגש השני בסדרת ההרצאות לציון  70שנה להעלאת
עצמותיו מוזמנים לקחת חלק .פרטים בקישור.
שנים לאחר החתימה על מגילת העצמאות ,כתב דוד בןגוריון לאלכס ביין ,מנהל הארכיון הציוני
) ,(19711955על הלבטים בניסוח מגילת העצמאות .במכתב בכתב ידו שנמצא בארכיון לאחרונה הוא
מסביר את ההחלטה להכניס את הביטוי "מתוך בטחון בצור ישראל" לפסקה המסיימת את ההכרזה.
בארכיון הציוני שמורים שני אלבומי תצלומים המתעדים את מפעל ההצלה הגדול של ילדים ניצולי שואה
שאומצו על ידי משפחות נוצריות ושופכים אור על פעילות ארגון 'הקואורדינציה הציונית'.
חג עצמאות שמח!

הודעות ועדכונים
ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה ,יום רביעי ,ג' באייר,8.5.2019 ,
אולם הקריאה ייסגר ב .12:00
ביום העצמאות ,יום חמישי ,ד' באייר ,9.5.2019 ,הארכיון יהיה סגור.
ביום ירושלים ,יום ראשון ,כ"ח באייר ,2.6.2019 ,הארכיון יהיה סגור.
מומלץ להתעדכן בפייסבוק ובאתר בנוגע לפעילות הארכיון במועדים המיוחדים בחודש הקרוב.
לרשימה המפורטת לחצו כאן.

מווינה לארץ ישראל
"רצוני להיקבר בארון של מתכת ,באחוזת הקבר
ליד אבי ,ואשכב שם עד שעם ישראל יעביר את
גופתי לארץ ישראל" כך כתב בנימין זאב הרצל
בצוואתו האחרונה 70 .שנה עברו מאז העלתה
מדינת ישראל את עצמותיו של הרצל לארץ
ישראל ,אך קדמו לכך יוזמות רבות מצד
ההסתדרות הציונית ,שלא הגיעו לידי מימוש,
בעיקר בשל ויכוח פנימי בתוך התנועה הציונית:
באיזו עיר בארץ ישראל לקבור את הרצל?
קרא עוד...

מתוך ביטחון בצור
ישראל
בעת רישום ארכיונו האישי של מנהל הארכיון
הציוני לשעבר ,ד"ר אלכס ביין ,במסגרת
הפעילות לציון מאה שנה לארכיון ,נמצא תיק דק
שכותרתו 'בן גוריון' .התיק ,הכיל התכתבויות
בין ד"ר ביין לדוד בןגוריון בנושאים שונים,
הקשורים להיסטוריה של מדינת ישראל ולפועלו
של בןגוריון .בין המכתבים ,נמצא גם מכתב
מאת בןגוריון אל ד"ר ביין בעניין ניסוחה של
הכרזת העצמאות במאי .1948
קרא עוד...

בעקבות הילדים
האבודים
שני אלבומים בארכיון הציוני מגוללים את
סיפוריהם של מי שאיבדו את משפחותיהם
בשואה וגדלו בין נכרים .ארגונים יהודיים עמלו
להחזיר את הילדים לחיק העם היהודי ותיעדו
את מעשיהם באלבומים.
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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