אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

לכבוד יום הארכיונים הבינלאומי החל השבוע ,בחרנו לעסוק בדילמה ,המלווה את עבודתו של כל
ארכיונאי המתבקש לאפשר לעיין בתיקי ארכיון המכילים חומר אישי :כיצד לנהוג כאשר זכות הציבור
לדעת מתנגשת עם הזכות לפרטיות? סימון שליאכטר ,ראש המדור לחקר המשפחה בארכיון הציוני
הציגה את הנושא בכנס טלדן ,שנערך לאחרונה.
במסגרת חגיגות ה 70למדינה התבקשו הארכיונים מרחבי הארץ לבחור מתוך האוספים שברשותם
פריט מייצג אחד .אנו שמחים להציג את תצלומי הארכיון הציוני שנבחרו על ידי ענת בנין ,ראש מדור
התצלומים .גם חברי איגוד הארכיונאים התקשו לבחור מביניהם...
ביוני  1897יצא לאור הגיליון הראשון של 'די ולט' )העולם( ,השבועון שייסד תיאודור הרצל כביטאון
התנועה הציונית .ירדנו למרתפי הארכיון להתחקות אחר נסיבות הקמתו ואחר הקשיים עליהם התגבר
הרצל בדרך.
לכבוד אירועי הספורט הגדולים בארץ ובעולם ,המתרחשים בימים אלה ,בפניכם הצצה לאירועי ספורט
מרכזיים שאירעו בתקופת המנדט ולאחריה.

הודעות ועדכונים
לאחר למעלה מ 60שנה הוחזרה לארכיון
הציוני פרוטזת היד של יוסף טרומפלדור,
שהושאלה לתצוגה בקבוץ תל יוסף .עם
השלמת שיפוץ מעבדת השימור החדשה
בארכיון יעריכו את מצבה ,והיא תטופל בידי
אנשי המקצוע .עזבונו של טרומפלדור
השמור בארכיון כולל גם תעודות רפואיות
ואישורים הנוגעים לפציעתו הקשה משנת
.1906
ביום א'  22.7.18הארכיון יהיה סגור ,עקב
צום ט' באב.

אתיקה ארכיונאית
האם לאפשר לכל אחד גישה לתיקי ארכיון
המכילים מידע אישירגיש על אדם אחר ,העלול
לפגוע בשמו הטוב או בתדמית של הוריו או
סביו? האם לאפשר לקהל לעיין בחומרים
הכוללים מידע מביך על אנשים שכבר נפטרו?
סוגיות אתיות אלו הוצגו על ידי ראש המדור
ל ח ק ר ה מ ש פ ח ה ב א ר כ י ו ן ה צ י ו נ י  ,סימון
שליאכטר ,ב כ נ ס ט ל ד ן ) (Teldanש נ ע ר ך
לאחרונה.
קרא עוד...

ארכיונים חוגגים 70
איזו תמונה מאוספי הארכיון הציוני מייצגת את
שבעים שנותיה של מדינת ישראל? ענת בנין,
ראש מדור תצלומים ,ב ח ר ה א ת ח מ ש
התמונות המתאימות ביותר עבור התערוכה
הוירטואלית 'ארכיונים חוגגים  '70שיזמו
באיגוד הארכיונים ,לכבוד יום הארכיונים
הבינלאומי ) 109ביוני(.
קרא עוד...

ה'עולם' על פי הרצל
ב 4ליוני  1897ראה אור לראשונה עיתונה של
התנועה הציונית ,Die Welt :העולם .בשער
העיתון הופיע מגן דוד ,ובמרכזו מפת ארץ
ישראל .תיאודור הרצל הוא זה שדחף לייסוד
העיתון כדי לשמש כלי ביטוי לרעיונות של
התנועה הציונית.
קרא עוד...

ברוח ספורטיבית
אירועי ספורט תפסו מקום מרכזי בארץ כבר
בתקופת המנדט ולאחריה .מצד אחד תרבות
הספורט האנגלית ,ומצד שני ,הציונות ,שטיפחה
את דמותו של הספורטאי היהודי .קבוצה גדולה
של כרזות וכרוזים מהאוסף השמור
בארכיון מספקת הצצה לענפי הספורט השונים
בארץ בעבר.
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
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