אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

החותמת 'בשירות הוד מלכותו' ,שהוטבעה על מסמכי הארכיון הישנים ,חושפת את סיפורה של 'השבת
השחורה' בארכיון :החיילים הבריטים יצאו להפסקת אוכל ומסמכי הארכיון מהכספת הוסתרו וניצלו.
לכבוד יום העצמאות של ארצות הברית – זרקור על תרומתם של יהודים לאציונים לתנועה הציונית
לפני הקמת המדינה.
מודעה מס'  1של עיריית באר שבע :הצצה אל מהאחורי הקלעים של פריטי הארכיון המוצגים בתערוכה
במוזיאון הנגב בבאר שבע ,לציון  70שנה לעיר ומאה שנה לארכיון הציוני ,ופתוחה לקהל הרחב עד סוף
אוגוסט.
קריאה מהנה!

הודעות ועדכונים
בתשעה באב ,יום ראשון ,י' באב תשע"ט ,11.8.2019 ,הארכיון יהיה סגור.
המפגש הרביעי והאחרון בסדרה לציון שבעים שנה להעלאת עצמות הרצל יתקיים בהר הרצל
ביום ראשון ,י"ז באב תשע"ט 18.8.19 ,ויכלול תערוכת תצלומים מאוספי הארכיון של מסע קבורת
עצמותיו .פרטים יפורסמו בהמשך

השבת השחורה
בארכיון הציוני
ב 29ביוני  1946ערכו הבריטים מבצע צבאי,
הידוע בשם 'השבת השחורה' ,לשם תפיסת
נשק ומודיעין בקרב המחתרות .הם הגיעו גם
לארכיון הציוני המרכזי .רשמיו של גיאורג
הרליץ ,מנהל הארכיון הציוני ,על אותה שבת
יוצאת דופן.
קרא עוד...

יהדות אמריקה
בשירות הסוכנות
בשנת  1929הוקמה בארץ ישראל 'הסוכנות
היהודית המורחבת' ,מתוך רצון לשלב חוגים
יהודים בלתיציונים ,במיוחד מארצות הברית,
במנגנון ההסתדרות הציונית .הניסיון קצרהימים
מספק דיון מעניין באתגרים הפוליטיים והמוסריים
שסיפקה התנועה הציונית לעולם היהודי.
קרא עוד...

היו זמנים בבאר שבע
במסגרת חגיגות שנת המאה לארכיון הציוני
יוצגו תערוכות ,המבוססות על חומרי הארכיון
ברחבי הארץ .תערוכה ראשונה בסדרה זו
נפתחה באמצע חודש יוני במוזיאון הנגב
לאמנות .במרכז התערוכה עומדת בירת הנגב
בעלומיה ,בשנות ה 50וה .60החומרים,
הכוללים תצלומים ,כרוזים וכרזות ,מציגים את
ראשית ימיה של העיר ואת קיבוץ הגלויות המגוון
שבה.
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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