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אירוע  במקום המקורי בעיר באזל, הקזינו שטדט, ב מויתקיי 2022באוגוסט  29-ב

הקונגרס הציוני הראשון  קיום שנים לאחר  125השנה,  ת יום וחגיגמרכזי לרגל 

בתמיכת   (WZO)הסתדרות הציונית העולמית . האירוע מאורגן על ידי הבבאזל

 (. SIGהפדרציה השוויצרית של הקהילות היהודיות )

באוגוסט   29 יום בשנים מאוחר יותר  125התקיים בבאזל הקונגרס הציוני הראשון. בדיוק  1897בשנת 

  : 1897בשנת באותו מקום בו נערך הקונגרס הציוני הראשון  ,חגיגת יום השנהאירועי  מותקייי, 2022

היסטורית, אך גם  ו. המקום הזה הוא זירת האירוע החשוב מבחינה עולמית קזינו שטאדט בעיר באזלה

הממשלה ו  (WZO)האירוע המרכזי להיסטוריה הציונית והיהודית. יחד עם ההסתדרות הציונית העולמית  

קיום  להכריז כעת על    היכול   (SIGל הקהילות היהודיות )שהשוויצרית    פדרציהשטדט, ה-באזל  תונליהקנט

 אירוע חגיגי זה. 

 תיאודור הרצל הניח את היסודות לבית יהודי

  1892מאז  ר  שאהתפתחה תנועה לאומית יהודית שאינה דתית,    19-החל משנות השמונים של המאה ה

( הפך את היוזמה 1860-1904מכונה במונח "ציונות". אבל רק העיתונאי והסופר תיאודור הרצל )

פרסם את החוברת שלו "מדינת הרצל  1896העממית השולית הזו לתנועה חברתית רצינית. בשנת 

בעלת  מדינה יהודיתקיום ניסיון לפתרון מודרני לשאלת היהודים", בה הציב את הבסיס ל -היהודים 

איש התאספו   200-כינס את הקונגרס הציוני הראשון בבאזל. כהרצל    1897-אירופי. בבקנה מידה  מעמד  

לעם זל ואימצו את "תוכנית באזל". מטרתה הייתה ליצור "בית אבשטאדט בבהזמנתו של הרצל בקזינו 

 ".נהיטספלהיהודי ב

 שטדט- באזל נליתקנטוהממשלה העל ידי   נהתודות על התמיכה שנית

. כדי לארגן את האירוע, המארגנים 2022נצח בחגיגה מכובדת בסוף אוגוסט יות מואירוע זה אמור לה

WZO ו-SIG  שטדט. -באזל נליתקנטובממשלה העם רשויות יחד ובתיאום הדוק פעולה עובדים בשיתוף

באזל עיר  כאן בקרמה עור וגידים  עולמי  בקנה מידה  שנים, התפתחות משמעותית היסטורית    125"לפני  

", אומר  2022שנת ב ,כאן  אירועכדי לחגוג את ה הפעם שאנחנו יכולים להתכנסאותנו מאוד מרגש  -

גם על תמיכת הרשויות   השמח  (SIGפדרציה השוויצרית של הקהילות היהודיות )ה, ראלף לוין.  SIGנשיא  

עבור באזל, שוויץ, והקהילה היהודית צאן ברזל שאירוע בינלאומי זה יהווה נכס  תהמקומיות ומשוכנע

 . 2022במהלך אביב האירוע יופצו שבסיסה בעיר זו. פרטים נוספים על תוכנית 
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