אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

חומרים חדשים לצד חומרים ישנים ,השמורים בארכיון הציוני ,מובילים לעוד ועוד סיפורים:
על משפחת טייכמן ,שהייתה יכולה להינצל ממוות ,אם המעטפה ובה רישיונות עלייה שהושגו עבורם
הייתה נשלחת ממחלקת העלייה ימים ספורים קודם.
על חייה של האחות המיתולוגית של שערי צדק זלמה מאייר" ,שוועסטער זלמה" ,שהעמידה את טובת
החולה מעל לכל.
ולבסוף ,אלבום תמונות ,שהועבר רק לאחרונה לארכיון ,המחבר בין עבר להווה ובין מדינת ישראל
לארצות נוספות.
קריאה מהנה!

שיח גלריה
בתערוכה "מאה השנים הראשונות"
מוזמנים למפגש בארכיון הציוני המרכזי
ביום שני ,ט"ו בשבט תש"פ,10.2.20 ,
בין השעות .18:0016:00
מבט אישי על התערוכה בהשתתפות יאיר
שטרן ,פרופ' מיכה לוין ואוצרי התערוכה ד"ר
יגאל סתרי ואילת הלל כהןאורגד.
סיור מודרך בתערוכה יתקיים בשעה .15:30
הכניסה חופשית .לתכנית המלאה.

הודעות ועדכונים
בימים הקרובים יחולו שינויים בכניסה לארכיון בגלל העבודות על פרויקט הכניסה לעיר .הכניסה
הראשית לארכיון )קומה  (6תבוטל ותתאפשר דרך כניסה סמוכה )קומה  .(5במקום יוצב שילוט
מכוון .מומלץ לעקוב אחר ההודעות באתר הארכיון ובפייסבוק ולהתעדכן במועד המדויק.
ביום הבחירות לכנסת ה ,23ו' באדר התש"פ ,2.3.2020 ,הארכיון יהיה סגור.
מאה שנים לתלחי :ביום ראשון ,י"ב באדר תש"פ ,8.3.2020 ,בין  ,14:009:30יתקיים בארכיון יום
עיון לציון מאה שנה לאירועי תלחי .במסגרת האירוע נחשוף את עיזבונו של טרומפלדור השמור
בארכיון הציוני ואת הפעולות לשימורו .התכנית המלאה תפורסם בהמשך.

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 פריט משער "שואה וא"י" בעקבות ציון  75שנה לשחרור
אושוויץ.

 /פריט מאה /
מעטפה ,שהכילה מספר רישיונות עלייה,
נשלחה מארץ ישראל אל מחלקת העלייה של
הסוכנות בוורשה בסוף אוגוסט   1939ימים
בודדים לפני פלישת הצבא הנאצי לפולין .היא
הוחזרה לשולח חתומה בחותמת "שטח אויב,
אין שירות" .הרישיונות ,שמעולם לא הגיעו
ליעדם ,מוענו לבני משפחת טייכמן .ז ה ו
סיפורם.
"שטח אויב אין שרות"

האחות זלמה
שערי צדק היה בית החולים המתקדם בארץ
בזמן היווסדו ,אך הוא סבל מבעיה חמורה :רוב
צוות הסיעוד היה נטול הכשרה מקצועית .מנהל
ביה"ח ,ד"ר משה וולך ,פנה להמבורג וביקש
שישלחו לו ארצה אחות מקצועית ,שתסייע בידו.
כך ,בשנת  ,1916הגיעה לארץ זלמה מאייר,
"שוועסטער זלמה" ,מחלוצות מערך הסיעוד
בארץ .לאחרונה הסתיים רישום ארכיונה האישי,
שבו שמורים גם זיכרונותיה ,וממנו ניתן ללמוד
רבות על התפתחות הרפואה בארץ ישראל.
לטיפולה המסור של זלמה

האלבום ההיסטורי:
הציר הראשון בצ'ילה
מפתיע לגלות איך בארכיון הציוני עניינים שונים
שזורים זה בזה כמו פקעת חוטים .כאשר
מושכים בקצה של חוט אחד אי אפשר לדעת לאן
הוא יוביל ,והיכן הוא יסתיים .לאחרונה הופקד
בארכיון אלבום תצלומים ,שהיה שמור בביתה
של מתנדבת בארכיון ,שרה יואל .אביה ,אהרון
יואל ,הכין אלבום תמונות מביקורו של הציר
הישראלי הראשון בצ'ילה והניח אותו למזכרת
על מדף הספרים של המשפחה.
משכו בחוט

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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