אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

"עונת המלפפונים" ,כך מכנים את חודשי הקיץ החמים ,בהם רבים נמצאים בחופשה ולכן הם דלים
באירועים חדשותיים .במרתפי הארכיון הקרירים מצאנו עדויות לניסיונות ראשונים לגידול אבטיחים ללא
גרעינים בארץ ,וכרזות המזמינות את הציבור לנפוש בערי ישראל ,לתשומת ליבו של מי שעומד לצאת
לחופשה או מתכנן את הנופש הבא.
בשלהי יולי  ,1918על גבעה חשופה שזה עתה הושלמה רכישתה ,נערך טקס הנחת אבן הפינה
להקמת האוניברסיטה העברית בירושלים .מאה שנה אחר כך ,חזרנו להתחקות אחר ההכנות לטקס
להקמת 'ביתספר גדול בשביל אנשים גדולים' ,שנערך על הר הצופים בט"ו באב תרע"ח.
המשך קיץ נעים!

הודעות ועדכונים
במהלך חגי תשרי הארכיון הציוני יהיה סגור .מומלץ להתעדכן באתר ובפייסבוק לגבי שעות
הפתיחה של הארכיון.

"בית ספר גדול
לאנשים גדולים"
האוניברסיטה העברית מציינת מאה שנה
לטקס החגיגי של הנחת אבן הפינה בהר
הצופים .הטקס נערך בט"ו באב,24.7.1918 ,
למרות הקשיים והתקלות שבהם נתקלו
המארגנים ,ובראשם חיים ויצמן .שבע שנים
לאחר מכן התקיים הטקס המפורסם של פתיחת
האוניברסיטה ,אך גם להנחת אבן הפינה הייתה
חשיבות פוליטית רבה לתנועה הציונית.
קרא עוד...

איפה הגרעינים?
קשה לדמיין את הקיץ בלי אבטיח עסיסי ומתוק.
בעבר הלארחוק טמן בחובו כל אבטיח גרעינים
שחורים וקשים ,ונדמה היה שללא הגרעינים
הפרי יהיה מושלם .בשנת  1954שלח הברון
ג'יימס רוטשילד את אנשי חברת פיק"א,
שהייתה בבעלותו ,לערוך בישראל ניסוי בגידול
אבטיחים ללא גרעינים למטרות מסחריות.
קרא עוד...

חופשה בישראל
חודשי הקיץ הם הזמן המתאים לצאת לחופשה
המושלמת ,ומה יותר טוב מלבלות את החופשה
בארץ?
הכרזות השמורות בארכיון הציוני מפרסמות את
הערים השונות בישראל ומזמינות את הציבור
להגיע אליהן לנופש ולקיט .נשאר רק לבחור לאן
לנסוע...
קרא עוד...

תחקיר ,כתי בה ועריכה :הילה כהן ,אילת ַהלל כהןאור גד
יחידת חינוך והדרכה ,הארכיון הציוני
תגובות ,הצעות והערות ניתן לשלוח לאימייל:
central.zionist.archives@gmail.com
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