
תצלומים מן הבחירות לכנסת הראשונה,
שנקראה בתחילה "האסיפה המכוננת" כלולים
בפריטי "אסופת המאה". אחרי שנדחו פעמיים
בגלל מלחמת העצמאות יצאו לדרך הבחירות
הראשונות של מדינת ישראל בכ"ד בטבת
תש"ט, 25.1.1949. הבחירות הללו נערכו ללא
רוץ להנפקת תעודות זהות סקרים ותוך מֵ

לבוחרים רבים ככל שניתן. 

הולכים לקלפי

שלח את עמי
ארגוני סטודנטים יהודים ברחבי העולם הבינו
את הכוח שיש בידיהם, והחליטו להתאחד
וללחום עבור מטרות משותפות באמצעות ארגון
World Union Of Jewish) גג בשם ווג'ס
Students). אוספי הארגון שמורים בארכיון
הציוני, וחלק נכבד מהם מוקדש לאחד המאבקים
הידועים של הווג'ס – הקמפיין למען יהודים
מסורבי עלייה ואסירי ציון בברית המועצות
לשעבר בשנות ה-70 וה-80 של המאה

הקודמת.

הצטרפו למאבק

נשים בונות אומה
שלושים שנות מנדט הקפיצו את ארץ ישראל
ממעמד של מחוז נידח באימפריה העות'מנית
לארץ בעלת אוריינטציה מערבית מודרנית.
המהפכה המרכזית בארץ התרחשה בשלושה
תחומים בעלי משקל רב: תברואה, רווחה וחינוך.
ספרה החדש של מרגלית שילה "נשים בונות
אומה: הפרופסיונליות העבריות" מציג את
י נו חלקן העצום של הנשים ותרומתן לשי

בתחומים אלה.

שלוש ארבע ולעבודה
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אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

לקראת הבחירות לכנסת ה-23 כבר נאמר כמעט הכול. שלפנו מן הארכיון מידע על הבחירות לכנסת
הראשונה (לאסֵפה המכוננת).

"שלח את עמי" – ארגון הסטודנטים ווג'ס נרתם למאבק יהודי ברית המועצות לשעבר לקבל היתרי
יציאה ולשחרר אסירי ציון מהכלא הסובייטי.

נשים בונות אומה – על תרומתן של נשים פורצות דרך לחברה המתפתחת בארץ בתקופת המנדט,
שארכיונן האישי מופקד בארכיון הציוני, בעקבות ספרה החדש של פרופ' מרגלית שילה.

קריאה נעימה!
 

הודעות ועדכונים
הקלטת מפגש הזום "נשים בונות אומה", שנערך לציון יום האישה הבין-לאומי, נמצא בערוץ

https://youtu.be/DQAvP43ubQg :היו-טיוב של הארכיון. מוזמנים לצפות
הארכיון הציוני המרכזי נסגר לקהל הרחב לצורך עבודות שיפוץ נרחבות החל מ-11 בפברואר
2021. העבודות עתידות להימשך כשנתיים. החל מ-30 במאי 2021 ייפתח הארכיון במשכנו הזמני,
ושירותי הארכיון יינתנו במתכונת מצומצמת. הודעה מפורטת על פעילות חדר הקריאה והנחיות
לתיאום ביקור תפורסם באתר. בקשות לשירותי ארכיון, שיתקבלו בין המועדים הללו, יטופלו עם

פתיחת הארכיון במשכנו הזמני ב-30 במאי 2021.
החל מ-11 בפברואר לא תתקבלנה פניות חדשות במדור לחקר המשפחה. עם חידוש פעילות

הארכיון במשכנו הזמני, ב-30 למאי, הציבור יוכל לחזור ולפנות אל המדור.
אפשר לרכוש את הספר אסופת המאה: מאה תעודות מאוספי הארכיון דרך הוצאת ביאליק

במחיר 119 ₪ (במקום 139 ₪). להזמנת הספר.

תחקיר, כתיבה ועריכה: נועה גרבר, הילה כהן, אילת הַלל כהן-אורגד
יחידת חינוך והדרכה, הארכיון הציוני

תגובות, הצעות והערות ניתן לשלוח לאימייל:
central.zionist.archives@gmail.com
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