אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

בתחילת נובמבר מלאו  75שנה להוצאתה להורג של הצנחנית חנה סנש – מסמכים מן הארכיון
מספרים על הרגעים שקדמו ללכידתה.
לאחרונה התקבל בארכיון אלבום תמונות המתעד את הוועידה הראשונה של התנועה הציונית לאחר
מלחמת העולם השנייה – מוזמנים לזהות פנים מוכרות.
קריאה מהנה!

הודעות ועדכונים
הפתיחה החגיגית של התערוכה "מאה השנים הראשונות" בארכיון הציוני תתקיים ביום ראשון ,ג'
בכסלו תש"פ 1.12.19 ,החל מהשעה .15:30
סדרי חנייה לבאים לאירוע פתיחת התערוכה בארכיון הציוני:
חניון האוטובוסים של אגד הצמוד לבניין הארכיון יעמוד לרשות אורחי האירוע משעה  15:00עד
 .18:00נא לעקוב אחר השילוט במקום.
יש לפנות משדרות רבין לשדרות ויצמן ,וברמזור השני לפנות ימינה )בנתיב תח"צ( אל חניון אגד.
מיד אחרי השער )שיהיה פתוח( יש לפנות ימינה ולעלות למפלס החנייה העליון.
הגישה לארכיון היא דרך המדרגות מצד ימין .יש לעלות מפלס מדרגות אחד ולפנות שמאלה
בסמוך לגדר .לבאים בתחבורה ציבורית :שביל הגישה לארכיון משדרות שז"ר פתוח כרגיל .לחצו
לצפייה בתכנית המלאה.
במוזאון ישראל בירושלים ִתפתח בדצמבר  2019התערוכה "והספינה שטה :חלוצי תרבות על
סיפון ה'רוסלאן'" לרגל  100שנה להגעת האנייה לארץ ישראל .התערוכה תתחקה אחר
קורותיהם של העולים שהיו על סיפונה של 'הרוסלאן'.
ביום ראשון ,נר ראשון של חנוכה ,כ"ד בכסלו ,22.12.19 ,אולם הקריאה ייסגר בשעה .12:00
הוצאת תיקים מהמחסנים בשעות .10:30 ,9:00 :הארכיון יפעל כרגיל בשאר ימי החג.

השנה חוגג הארכיון  100שנים להיווסדו .לכבוד ציון דרך חשוב זה יצרנו את "אסופת המאה" – אוסף
של כמאה פריטים ארכיוניים ייחודיים ,המספרים את סיפור הציונות כפי שהוא משתקף בחומר הארכיוני
השמור אצלנו .הפריטים נבחרו על ידי הארכיונאים ועל ידי המתנדבים בארכיון ובשיתוף חוקרי ציונות מן
השורה הראשונה .במהלך ) 2019כפי שאתם יודעים ,אם אתם קוראים את העלון שלנו באופן שוטף(
נציג לפניכם בעלון כמה מן הפריטים.

 /פריט מאה /
בנובמבר צויינו  75שנים למותה של חנה סנש.
סנש נבחרה לקחת חלק בקבוצה של שמונה
צנחנים ,שעליה הוטל לחדור להונגריה ולרומניה.
בארכיון הציוני נשמר מכתב ,המפרט את תכנית
החדרת הצנחנים ,ובו מופיעות שמות קוד של
המדינות בהן תוכננו לצנוח.
סיפור לכידתה של חנה סנש

כינוס ציוני עולמי,
1945
לאחרונה הגיע לארכיון אלבום תמונות ,שנשמר
במשך שנים רבות בביתה של הלן סמית'
בארצות הברית ,על מדף מתחת לטלוויזיה.
באלבום נמצאו כ 100תמונות ,שצולמו בכינוס
של התנועה הציונית בלונדון באוגוסט  ,1945ובו
השתתפו כל האישים הידועים של התקופה .זהו
אלבום מזכרת מהכינוס ,ממנו יכלו המעוניינים
לרכוש העתקים.
בואו לבחור תמונה

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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