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ידידי נתן אנדרה שוראקי

Les Amis d’André Chouraqui

חברים יקרים,
מאז  2014הואט קצב פעילות העמותה שלנו מממספר סיבות .המעבר שלי לתל אביב ביולי  2014הכריח אותי
להקדיש את כל זמני לאיסוף הארכיון של אנדרה שהיה שמור בבית בירושלים ואשר לאחר עבודה מאומצת הועבר לארכיון
הציוני העולמי בדצמבר  .2014סנדרה שסייעה לקידום פעילויות העמותה ,נשכרה
במשרה מלאה למשך שנתיים על ידי הארכיון הציוני והפעילות השוטפת הואטה.
עם זאת ,עבודת העמותה המשיכה בשנים האחרונות והביאה למספר הישגים משמעותיים:
בחודש נובמבר  2016נערך ב  Collège des Bernardinsברובע החמישי בפריז יום עיון לציון מאה שנה להולדתו
של אנדרה ,עם קהל גדול שאורגן על ידי  ,Morialעמותת יהודי יוצאי אלג'יריה.
עבודת סידור וקיטלוג הארכיון של אנדרה שערכה שנתיים ושבוצעה על ידי סנדרה וצוות הארכיון הציוני הושלמה
בסוף  2016והתוצר שלה היה  60מטר רץ הכולל אלפי מסמכים ותמונות .זהו הארכיון הפרטי הגדול ביותר השמור בארכיון
הציוני העולמי .אחד מהתוצרים של עבודה זו הוא קטלוג של  290עמודים הכולל רשימת כל הכתבים המאמרים והתמונות של
אנדרה.
יום עיון לציון מאה שנה להולדתו של אנדרה התקיים בנובמבר  2017ביד בן צבי בירושלים ,אירוע מוצלח שכלל
הרצאות רבות ובמהלכו הוענק לאנדרה אות "המציל יהודי" על ידי ארגון בני ברית העולמי לציון פועלו של אנדרה במחתרת
בצרפת בתקופת מלחמת העולם השניה.
אני רוצה להודות פעם נוספת לדר' חיים סעדון אל ארגון אירוע זה.
ועדת שמות הרחובות בעיריית ירושלים אישרה מתן שם רחוב/כיכר ע"ש אנדרה ,והכיכר שנבחרה לצורך כך הינה
כיכר בגבול אבותור-תלפיות מזרח ,כחמש דקות מביתנו בירושלים .הכיכר כבר נושאת את שם אנדרה וטקס חנוכת השלט
הנושא את שמו יתקיים בשנת .2019
במהלך שנים אלה פעלנו לקדם הוצאה לאור של מספר ספרים וכתבים של אנדרה ,פעולות שהובילו ב 2017ליציאה
לאור של לקט מאמרים נבחרים מאת אנדרה " :לעולם חוק נתן" בתמיכה של  .Institut francaisתודתנו לגב' רוזלין דרי
ולפר .סירי אסלנוב.
במחצית הראשונה של  2018יצאו לאור שני ספרים חדשים בפריז :עבודת הדוקטורט של אנדרה שנכתבה בנובמבר
" 1948הקמת מדינת ישראל" ( (La création de l’État d’Israëlאשר יצאה לאור בהוצאת אריק בונייה בשיתוף עם
עמנואל שוראקי ( )Beamlightועם הקדמה של השגריר לשעבר יהודה לנקרי.
ספר נוסף הוא "בשעת ישראל" ( - (À l’heure d’Israëlספר המתאר את הדיאלוג בין ליאון אשכנזי (מניטו)
ואנדרה שוראקי ,דיאלוג שהתקיים במשך מספר ימים בביתנו בירושלים בשנת  .1987ספר זה יצא לאור בהוצאת אלבין
מישל ,עם הקדמה של ד"ר דניס שרביט.
בישיבת הסטטוס שתתקיים בתחילת ינואר  2019נרחיב בנושאים אלה ונשוחח על פרוייקטים נוספים שאנחנו
מעוניינים לקדם בעתיד .בין הנושאים שידונו בישיבה זו ,בחירת יו"ר חדש לעמותה שיחליף את דניאל גל שהקדיש מזמנו
במהלך חמשת השנים האחרונות (אל אף שבתקנון העמותה מוגדר כי יש למנות יו"ר אחת לשנתיים) .דניאל פעל במסירות
וביעילות ואני רוצה לנצל הזדמנות זו להודות לו על כך .בנוסף נדון בנושאים לוגיסטיים שונים.
אני שמחה להפגש עמכם בתחילת ינואר ורוצה לאחל
לכולכם סוף שנת  2018מוצלחת.
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