
בעוד ניצולי שואה שוהים במחנות העקורים
באירופה, ניסו ראשי היישוב לפעול לפתיחת
. הנהלת הסוכנות ם ה י נ פ ב ץ  ר א ה י  ר ע ש
התכנסה בביתו של דוד בן-גוריון כדי לקבוע
מהם המסרים המרכזיים, שיש להציג בפני ועדה
חדשה שמונתה לנושא זה – ועדת החקירה
כנות כנית של הסו האנגלו-אמריקנית. התו
היהודית להעלאת מיליון עולים ארצה נשלפה

מהמגירה.

תוכנית המיליון

האומה בונה בניינה
יום העצמאות בפתח, ובימים אלה נערכים
בארכיון הציוני לקראת מעבר משרדי הארכיון
למשכן הזמני בבנייני האומה בגלל הטיפול
בתשתיות המבנה ועבודות הפיתוח במתחם
הכניסה לעיר. זהו תזמון מושלם להיזכר
בהקמת בנייני האומה וב"תערוכת העשור" –
גות העשור להקמת המדינה, משיאי חגי

שנערכה עוד לפני השלמת הבניין.

כאן בונים

מסעו האחרון של הרצל
אחד האירועים המרגשים בתולדות העם והארץ
בימיה הראשונים של המדינה הצעירה היה
קבורתו של בנימין זאב הרצל בישראל. ספר
חדש "מווינה ועד ירושלים: דרכו האחרונה
של הרצל", מבוסס על התערוכה שאצרו ענת
בנין, ראש מדור התצלומים בארכיון, ופרופ'
דורון בר, נשיא מכון שכטר, לציון 70 שנה
צגה בהר הרצל , שהו ו תי להעלאת עצמו
ב-2019. הספר, בהוצאת מכון שכטר, עוקב

אחרי דרכו האחרונה של חוזה המדינה.

הצטרפו למסע
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אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

בסימן עצמאות:

על "תוכנית המיליון" להעלאת מיליון עולים לארץ ולהקצאת אשרות כניסה מיידיות עבור הניצולים
במחנות העקורים באירופה שנים אחדות לפני קום המדינה.

 
על "תערוכת העשור", שהוצגה במבנה הבלתי גמור של בנייני האומה ב-1958, רגע לפני מעבר משרדי

הארכיון למשכן זמני בבנייני האומה.
 

ועל ספר חדש "מווינה ועד ירושלים: דרכו האחרונה של הרצל", המבוסס על תערוכה מאוספי הארכיון
לציון 70 שנה להעלאת עצמותיו של חוזה המדינה.

קריאה נעימה!
 

הודעות ועדכונים
ב-1 לאפריל ציינו 100 שנה לביקורו של וינסטון צ'רצ'יל בארץ ישראל בזמן שכיהן כשר המושבות
הבריטי. אנשי הארכיון הציוני ויד בן-צבי יצאו למסע בין ארכיונים בעקבות החותם שהשאיר אחריו
של ו  י נ פ י  שנ את  ת  לראו ו  א ו ב  . ר ו ק י הב ד  ו ע בתי ו ם  מי בפרסו ת,  ו בכרז ל  י ׳ רצ ׳ צ

https://youtu.be/7tW8EkbZboY :צ'רצ'יל

מוזמנים להצטרף לקבוצה חדשה של הארכיון בפייסבוק: "תגליות מהארכיון הציוני", שהוקמה
במטרה לתת במה לדיון שלכם הגולשים בפריטים, במידע ובזיכרונות מקוריים, הנוגעים לתולדות

היישוב היהודי בארץ ישראל ולפעילות הציונית ברחבי העולם. 

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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