אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

לכבוד השקת המהדורה האנגלית של יומני משה שרת בכנס שיתקיים בארכיון ביום ג' הקרוב ,העלון
כולו מוקדש למשה שרת ,מבכירי המדינאים בפוליטיקה הישראלית ,שהיומן שלו שמור בארכיון כחלק
מארכיונו האישי.
מוזמנים לקרוא על הזווית האישית בפעילותו המדינית ,ועל חלקו במחאת תלמידי הגימנסיה העברית
בתקופת "מלחמת השפות" ,ערב הקמת הטכניון בחיפה .גלריית התצלומים מציגה את דמותו הציבורית
לצד חייו האישיים עם ילדיו ומשפחתו.
קריאה מהנה!

הודעות ועדכונים
ביום שלישי ,י"ז טבת תש"פ,14.1.2020 ,
יתקיים בארכיון כנס להשקת ההוצאה המחודשת
של יומני שרת באנגלית .הכנס פתוח לקהל
הרחב ללא תשלום ,התכנית המלאה בקישור.
מומלץ להירשם לכנס באימייל.
סיור מודרך בארכיון הציוני ייערך בתום הכנס.
הסיור יתחיל בשעה  14:00ויימשך כשעה.
מספר המקומות מוגבל ,יש להירשם מראש.
הרשמה לסיור

רשמו ביומנים את מועדי המפגשים הציוניים הבאים:

שיח גלריה

מאה שנים לתלחי

יום שני | ט"ו שבט תש"פ | 16:00 | 10.2.20
בעקבות התערוכה" :מאה השנים הראשונות".
מבט אישי בהשתתפות יאיר שטרן ,פרופ' מיכה
לוין ואורחים נוספים.

יום רביעי | ח' אדר תש"פ | 16:00 | 4.3.20
נציין מאה שנה לאירועי תלחי .באירוע נחשוף
את עיזבונו של טרומפלדור השמור בארכיון
הציוני ואת הפעולות לשימורו.

עקבו אחר הפרסומים באתר ובפייסבוק!

מיומני שרת
בימים אלו יוצאת מהדורה חדשה של יומני משה
שרת באנגלית ,הכוללת ביאורים מאת ד"ר ניל
קפלן .זו הזדמנות להציץ בלבטיו הפוליטיים של
אחד מבכירי המדינאים בפוליטיקה הישראלית
בתקופת התעצבות מדיניותה הביטחונית
לקריאה ביומן

לציון שנת המאה של הארכיון הציוני נבחרו כמאה פריטים ארכיוניים ייחודיים מתוך האוספים השונים
עבור "אסופת המאה" .פריטים אלו מספרים את סיפור הציונות והיישוב היהודי בארץ ישראל ,כפי שהוא
משתקף מהתיעוד השמור אצלנו .הפעם בחרנו להציג פריט הקשור לפרשייה ידועה בתולדות החינוך
העברי בארץ ישראל" :מלחמת השפות".

 /פריט מאה /
משה שרת ,גם כשהיה תלמיד ,נטל חלק
במאבקים ציבוריים לטובת התרבות העברית
והלאום היהודי .הוא חתם על מכתב ,שנשלח
מתלמידי בתיספר בארץ ישראל אל "אחד
העם" ,שבו דרשו ששפת ההוראה בטכניון תהיה
עברית בלבד.
הצטרפו למאבק!

האלבום ההיסטורי:
משה שרת
אוסף התצלומים של הארכיון מכיל אלפי תמונות
של משה שרת לאורך השנים ומציג את חייו
הציבוריים כמו גם את חייו האישיים .מוזמנים
לדפדף באלבום תמונות של האיש שנטל חלק
בכל הצמתים המרכזיים במחצית הראשונה של
המאה ה.20
לאלבום התמונות

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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