אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

הציונות בארצות האסלאם ,פותחים את סדרת המפגשים הציוניים
כאשר מנגבים את האבק מעל תיקי הארכיון נחשפות זוויות שונות של הפעילות הציונית בארצות
האסלאם .העלון שלפניכם מוקדש לראשיתה של הפעילות הציונית בארצות אלו :מכתב מפתיע ,הכולל
מילות צופן ,ומציג תכנית חלופית של הרצל להתיישבות במרוקו; פעילותה של התנועה הציונית בדמשק
ובמרוקו; וסדרת תמונות המתעדות פעילות ציונית בארצות האסלאם השונות בראשית המאה ה.20
טובי המרצים ייקחו חלק במפגשים הציוניים שיחלו השבוע בארכיון הציוני ,ויחשפו מבט מורכב על
הפעילות הציונית בארצות האסלאם :על תנועות הנוער והפעילות החינוכית ,על ההעפלה והעלייה
החשאית ,על העיתונות הציונית ועל פעילות השליחים הציוניים לארצות השונות .יועץ אקדמי לסדרת
המפגשים :פרופ' חיים סעדון.
המפגש הראשון יתקיים ביום שלישי ,ח' בטבת תשע"ח ,26.12.17 ,בין השעות .18:3016:00
ויעסוק בראשית הציונות בארצות האסלאם בהשתתפות :פרופ' ירון הראל ,פרופ' יוסף
שטרית ופרופ' צבי זוהר.
הכניסה חופשית ,מספר המקומות מוגבל | תכנית המפגש באתר הארכיון

מדינת היהודים במרוקו
מכתב מסתורי שכתב בנימין זאב הרצל בשפת
קוד מלמד ש"תכנית אוגנדה" כמעט הוחלפה
ב"תכנית מרוקו" .מיהו ארנולד וויט ומדוע קיווה
הרצל שיבקש מן הצאר הרוסי ליישב את יהודי
רוסיה במרוקו?
קרא עוד...

ראשית הציונות במרוקו
מ כ ת ב ש ש ל ח בנימין זאב הרצל למאיר
ברשבת ממרוקו לקראת הקונגרס הציוני
השישי ב ,1903ובו הרצל מדגיש את חשיבות
נוכחותם של נציגי מדינות צפון אפריקה בקונגרס
המתקרב ומביע את תמיכתו בפעילותם הציונית
במרוקו למרות הקשיים.
קרא עוד...

מוסדות ציוניים בדמשק
במהלך מלחמת העולם הראשונה גורשו רבים
ממנהיגי היישוב בארץ לדמשק ,שם ראו במו
עיניהם את מצבה הקשה של הקהילה היהודית.
לאחר שחזרו לארץ ישראל המשיכו לפעול
לטובת הקהילה ,ותחום מרכזי שבו הוגש סיוע
היה החינוך .ועד הצירים שלח את יהודה בורלא
ואת יוסף יואל ריבלין לנהל את בתי הספר
העבריים לבנים ולבנות בדמשק ולשקם אותם.
קרא עוד...

האלבום ההיסטורי
הפעילות הציונית בארצות האסלאם החלה כבר
עם ראשיתה של התנועה הציונית ,וביתר שאת
לאחר שנסתיימה מלחמת העולם הראשונה.
שליחים מארץ ישראל השתלבו במוסדות החינוך
ובתנועות הנוער על מנת להפיץ את המשנה
הציונית בקרב הקהילות היהודיות המקומיות.
פעילות זו מתועדת בתמונות ייחודיות מאוסף
התצלומים של הארכיון הציוני.
קרא עוד...

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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