אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

עיזבונו של יוסף טרומפלדור הגיע לארכיון הציוני שם נשמר עד היום .בי"א באדר הקרוב מציינים מאה
שנה לקרב על תלחי ולמותו של טרומפלדור .כנס מיוחד ייערך בארכיון הציוני ביום ראשון הקרוב כדי
לציין את המאורע.
עלון זה מוקדש כולו לארכיון טרומפלדור :מסמכים המתארים את האירועים שקדמו לנפילת תלחי,
שימור היד התותבת של טרומפלדור במסגרת שיקום הפריטים שהיו שייכים לו ויוצגו בכנס ,ומחברת
"גדוד נהגי הפרדות" ,שטרומפלדור היה ממקימיו ואף פיקד עליו מספר חודשים.
קריאה מהנה!

כנס בארכיון הציוני לציון
מאה שנה לאירועי תלחי
יום ראשון ,י"ב באדר תש"ף 8 ,למרץ ,2020
בין השעות .14:009:30
הכנס יעסוק באירועי תלחי ובגלגולי עיזבון
טרומפלדור עד להגעתו לארכיון הציוני ,במיתוס
של אירועי תלחי ובמגנים שלחמו לצידו של
טרומפלדור.
האירוע ילווה בתצוגת פריטי מקור מעיזבונו של
טרומפלדור ויהיה ניתן לרכוש במקום את קובץ
המחקרים החדש" :תלחי ,20201920 ,בין
היסטוריה לזיכרון".
האירוע ללא תשלום אך מותנה בהרשמה מראש
בקישור הזה.

הודעות ועדכונים
ביום הבחירות לכנסת ה ,2.3.2020 ,23ו' באדר תש"ף ,הארכיון יהיה סגור.
ביום הכנס על תל חי ,יום ראשון ,8.3.2020 ,י"ב באדר תש"ף ,אולם הקריאה יהיה סגור.
לאחרונה חלו שינויים בכניסה לארכיון בגלל עבודות הפיתוח באזור .הכניסה הראשית לארכיון
)קומה  (6בוטלה ואפשרית דרך כניסה סמוכה )קומה  .(5במקום הוצב שילוט מכוון.
בשושן פורים ,יום רביעי ,11.3.2020 ,ט"ו באדר תש"ף ,הארכיון יהיה סגור.

הקרב על תלחי:
הספירה לאחור
החודשיים שקדמו לקרב על תל חי אופיינו במצב
בטחוני הולך ומידרדר באופן מהיר .השתלשלות
האירועים שהובילו לקרב משתקפת ממסמכי
הארכיון הציוני
לקראת הקרב

כמו חדשה :התותבת
של טרומפלדור
פריט יוצא דופן בארכיון הציוני – התותבת של
יוסף טרומפלדור ,השמורה בארכיון הציוני,
עברה לאחרונה טיפול שימורי במעבדת השימור
של הארכיון .המשמרת ג'סיקה לוינסקי סיפרה
לנו על התהליך.

למעבדת השימור

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 .גם לטרומפלדור יש נציגות באסופה  המחברת של גדוד נהגי
הפרדות.

 /פריט מאה /
חזון משותף של יוסף טרומפלדור וזאב
ז'בוטינסקי בשנת  1914הוביל להקמתו של
"גדוד נהגי הפרדות"  גדוד תובלה יהודי בצבא
הבריטי ,שהיווה סנונית ראשונה לקראת
הקמתם של גדודים עבריים לוחמים .בארכיונו
האישי של טרומפלדור נמצאה מחברת הכתיבה
אשר שימשה את שני מפקדי הגדוד ,ג'ון פטרסון
וטרומפלדור עצמו ,ובה רשימות שונות על אודות
חיילי הגדוד ועל ניהול היחידה.
עולים על מדים בפעם הראשונה

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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