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שנת תשע"ט מבשרת על ימי חג בארכיון :ביוני  2019ימלאו מאה שנה להיווסדו של הארכיון הציוני
בברלין ,וצוות העובדים מתכנן את התכניות לשנת המאה ,והם יפורסמו בקרוב .ובסימן המאה  בית
הספר לסיעוד )ביה"ס לאחיות( של 'הדסה' בירושלים חוגג גם הוא שני יובלות להקמתו ,וזו הזדמנות
להציץ אל אוסף התצלומים השמור בארכיון ,הלוקח אותנו אל ראשיתו.
נאומיו של המורה המהולל יוסף מיוחס ) (19421868יכולים לתת הרבה השראה למורים שקיבלו
השבוע את פני התלמידים בכיתות ,לאחר חופשת הקיץ.
הברכות המאוירות לחג שיצרו בקרן קיימת לישראל ,מאירות את מפעלי הקרן לאורך השנים .צוות
הארכיון מצטרף לברכות ומאחל לכל בית ישראל שנה של גילויים מרגשים שישפכו אור על העבר ויקרינו
על ההווה והעתיד!
שנה טובה ומבורכת!

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

"שני עמודי האור"
שנת הלימודים שהחלה השבוע שלחה אותנו
לפשפש בארכיון של מורה מוכר וידוע ,מעמודי
התווך של קהילת ירושלים בראשית המאה
ה .20יוסף מיוחס עסק בתחומים רבים ,אך
קודם כל היה מורה ,וראה את החינוך כתחום
מרכזי ,שיכול לקדם את ירושלים ואת היישוב
היהודי כולו .לפי מיוחס תפקידו של המורה לא
הסתכם רק בהעברת ידע אלא בבנייתה של
האומה הישראלית.
קרא עוד...

מאה שנים בתמונות
בית הספר לאחיות של ''הדסה'' ע"ש
הנרייטה סאלד חוגג מאה שנה להקמתו .אתי
קפלן רושמת את ארכיון התצלומים של המוסד
הוותיק בארכיון הציוני ,וחוזרת אל ימיה
הראשונים בבית הספר ואל התחנות בזמן
הניבטות מן התמונות.
קרא עוד...

תחל שנה ותרומותיה
באוסף דברי הדפוס של הארכיון הציוני נמצא
תיק ייחודי ומרשים ,המכיל אסופה של פריטי
ד פ ו ס מ ט ע ם 'ק ר ן ק י מ ת ל י ש ר א ל'.
האספן ,מישל ברלין ,קיבץ אגרות ברכה לשנה
החדשה ,גלויות וקבלות עבור תרומות ,שקק"ל
הדפיסה לפני החגים.
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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