אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

ידידי הארכיון הציוני,
"בואו בחליפות פראק" ,כך כתב בנימין זאב הרצל לצירי הקונגרס הראשון שהתכנסו בבאזל בדיוק לפני
 120שנה .בארכיון הציוני המרכזי ,המתקרב לשנת המאה להקמתו ,שמורות פיסות זיכרון מהאירוע
המכונן שהוביל ,כעבור חמישים שנה ,להקמת מדינת ישראל.
העלון החגיגי שלפניכם עומד בסימן הקונגרסים הציוניים וחושף מעט מן הסיפורים הקטנים מאחורי
הקלעים של ארגון הקונגרס הציוני הראשון כפי שמשתקפים בארכיון הרצל וביומניו ,מבט מקרוב על
ששת הקונגרסים הראשונים באמצעות תמונות ותעודות נדירות ,והצצה אל מבחר סיכות וסמלים
שהונפקו לכבוד הקונגרסים ומבטאות את הלכי הרוח והיעדים שניצבו בפני התנועה הציונית.

הספירה לאחור:
מיומנו של הרצל
איך מכנסים לעיר אחת  197נציגים ,מכעשרים
מדינות שונות ברחבי העולם ,בלי טלפון ובלי
אינטרנט? הלבטים ,החששות והתקוות
המשתקפים ביומנו של הרצל ,שתיעד את
קורותיו בימים שקדמו לכינוס הקונגרס הציוני
הראשון.
קרא עוד...

ההמלצות של הרצל
לבאי הקונגרס הראשון
קוד לבוש ,מלונות מומלצים ,כללים להתנהלות
בדיוני הקונגרס  הרצל בחן כל פרט ופרט וקבע
כיצד יתנהל הקונגרס שכינס .אז מה המלון
המומלץ בבאזל לפי הרצל ומי נשלח הביתה
להחליף את בגדיו?
קרא עוד...

כרטיס כניסה לקזינו בבאזל
מסע בזמן עם התמונות והתעודות שנשמרו
בארכיון הציוני אל הכינוסים החשובים בעולם
היהודי בראשית התנועה הציונית .גם בלי כרטיס
כניסה ,תוכלו לצפות 'מהשורה הראשונה'
בהתרחשויות המרכזיות בששת הקונגרסים
הראשונים ,אותם הוביל הרצל עד לפטירתו
בשנת .1904
קרא עוד...

סיכה על דש הבגד
אוסף הסיכות והמדליות השמור בארכיון הציוני,
כולל פריטים שעוצבו ע"י מוסדות התנועה
הציונית לציון אירועים חשובים ,וביניהם גם סיכות
מהקונגרסים הראשונים .באי הקונגרס ענדו על
דש הבגד את הסיכה שעוצבה במיוחד לאירוע,
כחלק מקוד הלבוש שהנהיג הרצל.

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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