אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

במלאת ארבעים שנה לפטירתה של גולדה מאיר ,ראשת הממשלה הראשונה ,חזרנו אל כמה מן
הדילמות ,שליוו את פועלה הציבורי עוד בטרם ניהלה את 'המטבחון של גולדה'.
וממטבחון למטבח :ההמלצות של הוועד הלאומי להתמודדות עם המחסור בבשר בימי מלחמת
העצמאות .הכתבה פורסמה גם בגיליון המאה של המגזין סגולה ,באוקטובר .2018
בעקבות תערוכת התצלומים החדשה שנפתחה ב'קוביה' הירושלמית – 'רינה ניקובה :בלרינה תנ"כית'
המבוססת על תצלומים מאוספי הארכיון – הצצה לסיפורה בתמונות.
קריאה מהנה!

הודעות ועדכונים
בערב נר ראשון של חנוכה ,יום ראשון ,כ"ד בכסלו ,2.12.2018 ,אולם הקריאה ייסגר ב.12:00
ביום זה יוצאו תיקים מהמחסנים בשעות  9:00ו .10:30

המאבק של גולדה
בימים של טרום המדינה ,בעת שהיישוב היהודי
נלחם על זכותו להגן על חייו ,עמדה גולדה
מאירסון ,ש ב י מ י ם א ל ו מ צ י י נ י ם  40שנה
לפטירתה ,בראש המחלקה המדינית של
הסוכנות היהודית ,וניהלה את המאבק אל מול
ממשלת המנדט הבריטי.
קרא עוד...

המטבח בחזית
חודש הצמחונות וחודש הטבעונות ,המצויינים
באוקטובר ובנובמבר ,מזכירים תקופות בהן גם
מי שרצה לאכול בשר נאלץ למצוא תחליף.
בעתות מלחמה היה מחסור גם למי שנותר
הרחק מהחזית .בזמן מלחמת העצמאות,
הוועד הלאומי בשיתוף עם ויצ"ו והדסה לא
שכחו את העורף ואת הצלחת ,והוציאו מדריך
בישול צמחוני לעקרת הבית הקרבית שנותרה
ללא בשר בבית.
קרא עוד...

בלט ארץישראלי
בסוף אוקטובר נפתחה תערוכה חדשה במתחם
'הקוביה' ע ל רינה ניקובה ,חלוצת המחול
הארץישראלי ,שאצר גיא רז .ניקובה שילבה בין
בלט קלאסי ואלמנטים אתניים בהופעותיה,
והכשירה את הדור הבא של רקדניות ורקדנים
בבתי המחול שהקימה .שלושה צלמים,
שאוספיהם שמורים בארכיון ,תיעדו את הקריירה
המפוארת שלה בתמונות :צבי אורון ,זולטאן
קלוגר ואנה ריבקיןבריק.
קרא עוד...

תחקיר ,כתי בה ועריכה :הילה כהן ,אילה גולד בר ג ,אילת ַהלל כהןאור גד
יחידת חינוך והדרכה ,הארכיון הציוני
תגובות ,הצעות והערות ניתן לשלוח לאימייל:
central.zionist.archives@gmail.com
הארכיון הציוני המרכזי | רחוב גאורג הרליץ  ,2ירושלים ,מיקודIsrael | 9100002 :
להסרה מכל רשימות התפוצה | דווח כספאם
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