אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

האירועים לציון מאה שנה להקמת הארכיון הציוני יוצאים מגבולות הארץ ומגיעים לברלין ,שם הוקם
הארכיון ביוני  .1919אמש נערך בברלין טקס מרגש להצבת שלט רחוב בסמוך למקום בו פעל הארכיון
בתחילת שנות העשרים ועד שעבר לארץ ב  .1933נרגשים לשתף ברשמים מן האירוע ,בו נכחו ראשי
הארכיון וראשי ההסתדרות הציונית ,וכן ראש העיר של ברלין וראש עיריית ירושלים.
ועוד בסימן המאה :בתאריך  15.5.1919נפטר אהרון אהרונסון ,חוקר ומגלה אם החיטה ,ממייסדי
המחתרת ניל"י .מבט על פועלו כפי שמשתקף בארכיון הציוני.
ספר חדש של דבורה הכהן 'מנהיגה ללא גבולות :הנרייטה סאלד – ביוגרפיה' מאיר את דמותה רבת
הניגודים של האישה מאחורי הסמל .שיחה עם המחברת ,שצללה אל המסמכים של סאלד בארכיון
הציוני ובארכיונים נוספים לצורך כתיבת ביוגרפיה חדשה.
בלוח השנה קבועה עוד סיבה לחגיגה :שבועות וטקסי הבאת הביכורים .מוזמנים להציץ בכרזות
נוסטלגיות לכבוד החג.
חג שבועות שמח!

הודעות ועדכונים
בחג השבועות ,יום ראשון ,ו' בסיוון תשע"ט ,9.6.2019 ,הארכיון יהיה סגור.
ביום חמישי ,י' בסיוון תשע"ט 13.6.2019 ,הארכיון יהיה סגור.
ביום רביעי ,ט' בסיוון תשע"ט ,12.6.19 ,תיפתח במוזאון הנגב בבאר שבע התערוכה 'היו
זמנים בבאר שבע' כמחווה לציון שנת המאה לארכיון וחמישים שנה לארכיון הסרטים ע"ש
שפילברג .חומרי התערוכה הושאלו מהארכיון הציוני ומארכיון שפילברג ,והיא תוצג עד סוף אוגוסט.
קישור להזמנה.
המפגש השלישי בסדרה לציון שבעים שנה להעלאת עצמות הרצל יתקיים במכון שכטר ביום
חמישי ,י' בסיוון תשע"ט .13.6.19 ,לתכנית המלאה.

מאה שנה להיעלמותו
של אהרן אהרנסון
באמצע מאי מלאו מאה שנה למותו המסתורי
ש ל אהרון אהרנסון ) ,(19191876מי שלעד
ייזכר בהיסטוריה של הציונות כמייסדה של
ת נ ו ע ת ה מ ח ת ר ת ניל"י ,ו ה י ה ג ם מ ח ל ו צ י
המחקר האגרונומי והאקולוגי בארץ ישראל .מבט
אל דמותו.

קרא עוד...

ברלין מנציחה את
הארכיון הציוני
האירועים לציון שנת המאה לארכיון בעיצומם,
והחגיגות מתרכזות כעת בגרמניה ,שם הוצב
לוח הנצחה מיוחד ליד מקום משכנו של הארכיון
בברלין בשנות ה 20של המאה הקודמת .זוהי
י ו ז מ ה מ ש ו ת פ ת ש ל הארכיון ,המחלקה
למפעלים ציוניים בהסתדרות הציונית
העולמית והסנאט של ברלין.
קרא עוד...

האישה מאחורי הדימוי
כולנו מכירים את דמותה הציבורית של הנרייטה
סאלד .ספרה החדש של דבורה הכהן 'מנהיגה
ללא גבולות :הנרייטה סאלד ביוגרפיה'
משרטט את דמותה רבת הניגודים של האישה
מאחורי הסמל.

קרא עוד...

האוסף הגרפי :שבועות
חג השבועות ציין בתקופת המקרא את תחילת
עונת הקציר והבאת הביכורים לבית המקדש.
היישוב היהודי המתחדש שמח לאמץ את החג
החקלאי ולצקת לו תוכן מתאים .הקיבוצים,
המושבים והכפרים נהגו לערוך תהלוכות בהן
המשתתפים נשאו סלסילות עם פירות קיץ
ראשונים והכינו מופעי ריקודים ושירה .החגיגות
מתועדות בכרזות שהודפסו לכבוד החג.
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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