אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

בפרוס השנה החדשה התכנסו בארכיון הציוני המרכזי כל עובדי ההסתדרות הציונית העולמית ומנהליה
להשקת התערוכה החדשה 'מאה השנים הראשונות' ,המוצגת באולם הכניסה לארכיון.
הפתיחה הרשמית תתקיים לאחר החגים ,מוזמנים לקרוא אודות התערוכה.
מבחר כרזות ותצלומים השמורים בארכיון מספקים הצצה למנהג הנפוץ לשלוח איגרות שנה טובה
איש לרעהו.
ולסיום  פריט נוסף מ"אסופת המאה" מעיד על גידול האתרוגים בארץ ישראל בראשית המאה ה20
לצורכי ייצוא ,ועל הלבטים שנלוו לתעשייה זו.
שנה טובה וברוכה בעשייה ,וכמובן  קריאה מהנה!

הודעות ועדכונים
בראש השנה ,ימים ראשוןשלישי ,29.91.10.2019 ,כ"ט באלולב' תשרי ,הארכיון יהיה סגור
ביום כיפור ,ימים שלישירביעי ,89.10.2019 ,ט'י' בתשרי ,הארכיון יהיה סגור.
בסוכות ,ימים ראשון עד שני )בשבוע לאחר מכן( ,1321.10.2019 ,י"דכ"ב בתשרי ,הארכיון יהיה
סגור.
תערוכה חדשה לציון מאה שנה לארכיון הציוני מוצגת ברחבת הכניסה לארכיון .הקהל הרחב מוזמן
לבוא לבקר החל מיום רביעי ,כ"ה באלול תשע"ט .25.9.2019 ,עוד על התערוכה בכתבה בהמשך
הגיליון.

מאה השנים הראשונות
תערוכה חדשה נפתחה באולם הכניסה של
הארכיון הציוני" :מאה השנים הראשונות".
התערוכה מציגה את קורות הארכיון ואת
התפתחותו מאז היווסדו ,ומאפשרת הצצה אל
מאחורי הקלעים של הפעילות הארכיונית.
התערוכה מציגה את קורות הארכיון ואת
התפתחותו מאז היווסדו ,ומאפשרת הצצה אל
מאחורי הקלעים של הפעילות הארכיונית.
הפריטים בתערוכה מייצגים את האירועים
המרכזיים בתולדות התנועה הציונית ,כפי שהם
משתקפים באוספי הארכיון.
הצצה לתערוכה החדשה

איגרות שנה טובה
אחד מן המנהגים הוותיקים והאהובים של ראש
השנה הוא שליחת איגרת "שנה טובה"
לחברים ולמשפחה .היום נהוג לשלוח שנה טובה
במחי אצבע אחת – סמס ,וואטסאפ או אימייל,
אך חלקנו עוד זוכרים את האיגרות הצבעוניות
ומעוטרות הנצנצים ,אשר בתוכן הקדשה אישית
בכתב יד.
לגלריה נוסטלגית במיוחד

לרגל שנת המאה לארכיון ,צוות הארכיון ,בסיועו של מוקי צור ,ערך את "אסופת המאה"  אסופה של
פריטי ארכיון נבחרים ,המייצגים את נושאי הליבה של התנועה הציונית .צוות הארכיון בחר את הפריטים,
שחולקו לשערים :חינוך ,התיישבות ,ביטחון ,פעילות מדינית ,קליטת עלייה ,פיתוח הארץ וחיי יוםיום ,על
מנת לספר את סיפורה ההיסטורי של הציונות דרך המסמכים .כל פריט נחקר לעומק וכך נוצר פסיפס
מרתק ומלא חיים .בהמשך תפורסם האסופה כולה במהדורה מודפסת.

 /פריט מאה /
לקראת חגי תשרי הבאים עלינו לטובה בחרנו
להציג לפניכם פריט נוסף מתוך האסופה:
תעודת הכשר של אתרוגי "גן שמואל" ,גן
שניטע לכבודו של הרב שמואל מוהליבר.

הכינו את האתרוגים לחג

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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