
שיכון עממי בבתי
שמעון הצדיק

בתקופת המנדט יזם ועד עדת הספרדים הקמת
שכונה יהודית בנחלת שמעון הצדיק. בתחום
הנחלה, שנרכשה על ידו עוד בחורף תרל"ו
יה מערת הקבר המיוחסת (1875/6), מצו
לשמעון הצדיק ושימשה אתר עלייה לרגל ליהודי
ירושלים. עם השנים, מיקומה על הדרך להר
הצופים ובסמוך לשכונת שייח ג'ארח הפכו את
האזור למוקד של מחלוקות ולסוגייה פוליטית

נפיצה.  

לתוכנית השיכון

בחזרה לבגדד
בימים אלה צוינו 80 שנה לפרעות ה"פרהוד"
בעיראק בחג השבועות תש"א (1941). אירועים
אלו היוו נקודת מפנה בתולדות יהודי עיראק.
בעקבות הפרעות הוקמה המחתרת הציונית
בבגדד וכעבור עשור עלו לישראל מרבית יהודי

עיראק, במסגרת מבצע "עזרא ונחמיה".

בחזרה לבגדד

שמע-נוע /
הקולנוע בארץ ישראל

אולמות הקולנוע נפתחו לאחר יותר משנה, שהיו
סגורים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, וסוף
סוף אפשר שוב לצפות בסרט על המסך הגדול.
כמחווה לעולם הקולנוע לפניכם כרוזים וכרזות
, י נ ו י הצ ן  ו י הארכ של  הגראפי  סף  מהאו
שהתפרסמו על לוחות המודעות בחוצות הערים,
והודיעו על הקרנתם של מיטב הסרטים מהארץ
ומהעולם. בואו לצפות בסיפורו של הקולנוע

הארץ ישראלי.
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אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

מה מחכה בעלון שלפניכם:

על יוזמת ועד העדה הספרדית להקמת שיכון עממי בנחלת שמעון הצדיק.

לציון 80 שנה ל"פרהוד", הפרעות הקשים ביהודי בגדד – הצצה לפעילות הציונית ולצמיחת
המחתרת העיראקית, שהובילה לעליית יהודי עיראק במבצע "עזרא ונחמיה".

בחזרה לבתי הקולנוע: מיטב הסרטים מהארץ והעולם בכרוזים ובכרזות.

קריאה נעימה.
 

הודעות ועדכונים
עוד בסימן מאה שנה לארכיון הציוני: טקס חשיפת השלט לציון מקום משכנו הראשון של הארכיון
הציוני בירושלים בקומת המרתף של משרדי קרן היסוד בבניין המוסדות הלאומיים התקיים בשבוע

שעבר (9.6.21) במעמד ראשי ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית וקרן היסוד.

משמאל לימין: ד"ר יזהר הס, סגן ומ"מ יו"ר הצ"ע; ד"ר יגאל סתרי, מנהל הארכיון הציוני; דרור מורג,
ראש המחלקה למעורבות חברתית, תיקון עולם וטיפוח המורשת הציונית; יעקב חגואל, יו"ר
ההסתדרות הציונית העולמית; סם גרונדוורג, יו"ר קרן היסוד; אמירה אהרונוביץ', מנכ"לית הסוכנות

היהודית; בת-גלים שער יו"ר הארכיון הציוני, גאל גרינוולד, סגן יו"ר הצ"ע; גיל סגל, סגן יו"ר הצ"ע.
 

המפגש הציוני הבא יעסוק בסיפורם של "ילדי טהרן", שהגיעו לארץ מפולין דרך טהרן בתחילת
1942, וישודר בזום ביום ב', 12.7.21, בשעה 18:00. עקבו אחר הפרסומים.

אנו שמחים לבשר, כי אולם הקריאה של הארכיון הציוני במשכנו הזמני בבנייני האומה פתוח
לקהל. הוא פועל במתכונת מצומצמת ובתיאום מראש בלבד. להנחיות מפורטות בנוגע לנוהלי

השימוש באולם הקריאה ודרכי הגעה לארכיון לחצו כאן.

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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