אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

רגע לפני תחילת הלימודים והבחירות לכנסת בחרנו להתמקד בשני מכתבים :אחד ציבורי ואחד אישי.
האחד נשלח מיצחק רבין הצעיר אל דודו ,ובו הוא מתאר את בית הספר כבית השני שלו.
השני נשלח מדוד בן גוריון אל "אגודת ישראל" ובו נוסחו הסכמות עקרוניות בנוגע לדת היהודית והמדינה
שבדרך.
שנת המאה של הארכיון בעיצומה ובעלון זה אנו מציגים פרויקט חדש נוסף" :אסופת המאה"  פריטים
נבחרים מאוספי הארכיון ,שנבחרו על ידי צוות העובדים ,ומכתבו של בן גוריון נכלל בה.
כמו כן ,תוכלו להציץ בתצלומים ממסע הלוויה של בנימין זאב הרצל בישראל ,המופיעים בתערוכה
חדשה במרכז הרצל.
קריאה מהנה!

הודעות ועדכונים
ביום הבחירות לכנסת ה ,22יום שלישי ,י"ז באלול תשע"ט ,17.9.2019 ,הארכיון יהיה סגור.
ביום שלישי ,כ"ד באלול תשע"ט ,24.9.2019 ,אולם הקריאה יהיה פתוח עד השעה .12:00
בימים אלו אנו עובדים על תערוכה חדשה לציון מאה שנה לארכיון הציוני ,שתוצג ברחבת הכניסה
לארכיון .הקהל הרחב מוזמן לבוא לבקר החל מיום רביעי ,כ"ה באלול תשע"ט.25.9.2019 ,
הכניסה חופשית.

במסגרת ההכנות לשנת המאה של הארכיון הציוני נערך הארכיון להכין את 'אסופת המאה' ,אסופה של
פריטי ארכיון נבחרים המייצגת את נושאי הליבה של הארכיון ואת מגוון החומרים הטמונים במחסנים.
צוות הארכיון ,המכיר את תכולת המחסנים ,נרתם למשימה במסירות רבה ותוך שיתוף פעולה ,וכך
אותרו כ 300פריטים בעלי ערך ועניין.
מתוך הרשימה הארוכה נבחרו כמאה פריטים ,המייצגים את האירועים המרכזיים ,את המוסדות ואת
האישים ,שהיו במוקד העשייה הציונית במשך השנים ,בחלוקה לשערים נושאיים :חינוך ,התיישבות,
ביטחון ,פעילות מדינית ,קליטת עלייה ,פיתוח הארץ וחיי יוםיום .אך מעל לכל נבחרו הפריטים
המעניינים והרלוונטיים ביותר.
כל פריט נחקר לעומק מבחינת הרקע ההיסטורי וההקשר הארכיוני שלו .חוקרים רבים סייעו בכתיבת
המידע עבור הפריטים .בחודשים הקרובים יפורסמו בעלון המקוון של הארכיון 'מעת לעט' פריטים
נבחרים מהאסופה ,ובהמשך תצא גם מהדורה מודפסת.
אתם מוזמנים להכיר את התעודה הראשונה מתוך האסופה" :מסמך הסטטוט קוו".1947 ,

 /פריט מאה /
ההסכמות העקרוניות בנוגע לענייני דת ומדינה,
הנהוגות עד ימינו ,נוסחו בשנת  1947ב"מסמך
הסטטוס קוו" בין הנהלת הסוכנות היהודית לבין
הסתדרות "אגודת ישראל העולמית" .שליחת
המסמך הייתה חלק מפעולותיו של דוד בןגוריון
לגיבוש קונצנזוס רעיוני בקרב כלל מפלגות
היישוב אל מול האו"ם.
על הדת והמדינה העתידית

מכתב אל הדוד מירושלים
כל קיץ בא לסופו ,וכמו בכל שנה בחודש
ספטמבר מתחילה שוב עוד שנת לימודים.
בשנת  1936כתב נער צעיר בשם יצחק רבין
מכתב אל דודו ,מרדכי בן הלל הכהן ,שבו הוא
מתאר את ִשגרת יומו כתלמיד תיכון.
מה רבין חשב על בית הספר?

מסעו האחרון של הרצל
אחד האירועים המרגשים בתולדות העם והארץ
בימיה הראשונים של מדינת ישראל היה קבורתו
ש ל בנימין זאב הרצל בישראל .במסגרת
המפגשים לציון  70שנה להעלאת עצמותיו אצרו
ענת בנין ,ראש מדור התצלומים בארכיון ,ופרופ'
דורון בר ,נשיא מכון שכטר ,תערוכה
חדשה 'מווינה לירושלים :דרכו האחרונה של
הרצל' .התערוכה כוללת פריטים שונים מאוספי
הארכיון ,ומוצגת במרכז הרצל.
הצטרפו למסע המרגש

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
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