אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

בסוף אוקטובר נערך מושב חגיגי לציון מאה שנה לארכיון הציוני בכינוס הוועד הפועל של ההסתדרות
הציונית העולמית בבאר שבע  על כך בכתבה בהמשך העלון .בכינוס הוקרן סרטון מאויר על הארכיון,
שהופק על ידי המחלקה למפעלים ציוניים .לצפייה בסרטון.
עוד בעלון על הכרזתו של ארנסט בווין ,שר החוץ הבריטי ,שנערכה בנובמבר  ,1945ועוררה זעם רב
בקרב היישוב ,וגלריית כרזות וכרוזים מיוחדת לכבוד הסתיו שמתדפק על חלוננו.
עובדת הארכיון הוותיקה ,רחל רובינשטיין ,פרשה בסוף אוקטובר לגמלאות .במשך למעלה משלושים
שנה היא מילאה תפקידים רבים ומגוונים במקצועיות ובמסירות רבה .היא טיפלה בארכיונים מוסדיים
ואישיים רבים ,ולימדה דורות של ארכיונאים בקורסים לארכיונאות .רחל היטיבה להכיר את חומרי
הארכיון ולחלוק את הידע והניסיון הרב שצברה הן עם עמיתיה בארכיון ומחוצה לו והן עם ציבור הפונים
לשירותיו .כמו כן ,היא נטלה חלק פעיל בפרויקט המחשוב והדיגיטציה של הארכיון מאמצע שנות ה90
ועד עתה.
אנו מאחלים לה בהצלחה רבה בהמשך הדרך!
קריאה מהנה.

הודעות ועדכונים
הארכיון יהיה סגור בימים רביעיחמישי 2120 ,לנובמבר  ,2019כ"בכ"ג בחשון תש"פ ,לרגל
פעילות ארגונית .אולם הקריאה והארכיון יהיו סגורים לקהל.
כתבו ביומנים :פתיחה חגיגית של התערוכה החדשה בכניסה לארכיון "מאה השנים הראשונות"
תיערך ביום ראשון ,1.12.19 ,ג' בכסלו תש"פ ,בשעה  .16:00הזמנה מפורטת תישלח בהמשך.

הכרזת בווין
בנובמבר  ,1945פרסמה ממשלת בריטניה את
"הכרזת בווין" ,המטילה מגבלות על עליית
יהודים לארץ ישראל .ההכרזה פורסמה בשיאו
של משבר הפליטים היהודים בעקבות מלחמת
העולם השנייה באירופה ,וזעזעה את היישוב.

תגובת היישוב להכרזה

הארכיון של הארכיון
ישיבה חגיגית של הוועד הפועל הציוני שלחה
אותנו לחפור בעבר כדי למצוא תשובות :איך
הפך הארכיון הציוני גם לארכיונו של היישוב
היהודי? מתי הוחלט באופן רשמי שעל המוסדות
הציוניים להעביר את המסמכים שלהם לארכיון?
מדוע לא נבנתה קריית ארכיונים משותפת ליד
משכן הכנסת? כל זאת ועוד בכתבה שלפניכם.
למסע אחורה בזמן

מבשרי הגשם
הסתיו כבר אתנו ,וגשמים החלו לרדת ברחבי
הארץ .גם אנחנו נכנסנו לאווירה והכנו גלריית
כרזות סתוויות ,העוסקות בציפייה לגשם,
בהכנות לימים הקרים ובעזרה לאלה הזקוקים
לסיוע .גלריה שתחמם לכם את הלב...
זה הסתיו

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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