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Government Council 

The Government Council of the Canton of Basel-Stadt has been informed by the Swiss 

Federation of Jewish Communities (SIG) and the World Zionist Organization (WZO) that an 

anniversary celebration of the First Zionist Congress 125 years ago will take place in Basel in 

2022. On Sunday, August 28, 2022, a first event will take place in the form of a conference at 

the Congress Center. The actual anniversary celebration will take place on Monday, August 

29, 2022, at the Stadt casino. The Government Council is pleased that the festive event will 

take place in Basel . 

The First Zionist Congress took place at the end of August 1897 in the Stadt casino in Basel. It 

was an event of world-historical significance. In the "Basel Program" adopted at that time, the 

determination to create a "public-legally secured homeland in Palestine" for the Jewish 

people was recorded. Until the founding of the State of Israel, no city hosted the Zionist 

Congress more often than Basel . 

As a central venue, the city of Basel plays a special role in the commemoration of the First 

Zionist Congress. The Government Council is pleased to announce that this festive event will 

take place in Basel. It will provide the organizers and the participants with a dignified reception 

worthy of the significance of the anniversary. The Basel authorities will accompany and 

support the concrete steps for the celebrations in close contact with the World Zionist 

Organization and the Swiss Federation of Jewish Communities . 

The organizing sponsor WZO and SIG have today simultaneously informed about the planned 

anniversary event next August. They will provide details of the program at a later date. The 

Canton of Basel-Stadt will timely its communications accordingly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שנה לקונגרס הציוני הראשון בבאזל 125אירועי 

 ( הודעה לתקשורת 10:00) 02.03.2022

 הממשלה הקנטונלית 

 

הפדרציה השוויצרית של הקהילות    מטעםשטדט קיבלה הודעה  -באזלשל    נלית קנטוה מועצת הממשלה  

יום השנה לקונגרס הציוני הראשון   אירועי ( כי WZO( וההסתדרות הציונית העולמית )SIGהיהודיות )

, במתכונת של כנס במרכז  2022באוגוסט  28ביום ראשון,  , בבאזל  מו תקייישנים  125לפני שהתקיים 

. מועצת  שטדט  , בקזינו 2022באוגוסט    29תקיים ביום שני,  יחגיגת יום השנה בפועל  אירוע  הקונגרסים.  

 שמחה על כך שהאירוע החגיגי יתקיים בבאזל. הקנטונלית הממשלה 

בעל משמעות  זה היה  בבאזל. אירוע    שטדט  בקזינו   1897הקונגרס הציוני הראשון התקיים בסוף אוגוסט  

" מאובטחת  הנחישות ליצור "מולדתנקבעה היסטורית עולמית. בתוכנית "באזל" שאומצה באותו זמן, 

ארח  זכתה ל הקמת מדינת ישראל, אף עיר לאלמועד . עד נהיט לעם היהודי" מבחינה ציבורית בפלס"

 את הקונגרס הציוני לעתים קרובות יותר מאשר באזל. 

  מרכזי, העיר באזל ממלאת תפקיד מיוחד בהנצחת הקונגרס הציוני הראשון. מועצת הממשלה כמקום 

יעניק למארגנים   אירוע חגיגי זהבאזל. עיר שמחה להודיע כי אירוע חגיגי זה יתקיים ב  הקנטונלית 

.  לקונגרס הציוני הראשון בבאזל  ולמשתתפים קבלת פנים מכובדת הראויה למשמעות של יום השנה

בקשר הדוק עם ההסתדרות הציונית    האירוע,   חגיגותאת  באזל ילוו ויתמכו בצעדים קונקרטיים    שלטונות 

 . (SIG) והפדרציה השוויצרית של הקהילות היהודיות   (WZO)  העולמית

WZO יחד עם נותנת החסות כמארגנת האירוע וSIG  יום השנה   יאירועקיום הודיעו היום במקביל על

על התוכנית במועד מאוחר יותר.  נוספים ם יספקו פרטים מארגני. הקרובאוגוסט החודש המתוכנן ב

 התקשורת שלו בהתאם. הודעות שטדט יתזמן את  - קנטון באזל

 

 

 

 

 


