אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

לקראת יום האישה – הצצה מחודשת לארכיונה האישי של הנרייטה סאלד ,מייסדת הדסה ,ושירותי
הבריאות בארץ .סאלד למדה בגיל צעיר ובנסיבות טרגיות את חשיבות שירותי הרפואה הנאותים
לילדים :שלוש מתוך שבע מאחיותיה נפטרו בינקותן .כאשר בגרה ועלתה לארץ ישראל נחרדה לגלות
את התנאים הירודים לטיפול בילדים ופעלה בנחישות לשיפורם.
סיפורו של מושב באר טוביה ,שהוקם בעקבות מאורעות תרפ"ט ,הוצג בכנס לסיום הרישום של חומרי
ארכיון יק"א והשקת הקטלוג ,שהתקיים לאחרונה בארכיון הציוני .הסיפור מציג מקצת מפעילותיו של
הארגון יחד עם 'קרן העזרה'.
ובעיצומן של ההכנות לפורים – מבחר תצלומים של תלמידים החוגגים את החג.
קריאה מהנה!

הודעות ועדכונים
בחג פורים ,יום חמישי ,י"ד באדר ב' ,21.3.2019 ,הארכיון יהיה סגור.
ביום רביעי ,כ' באדר ב' תשע"ט 27 ,במרץ  ,2019ייערך הכנס השנתי של 'האיגוד הישראלי
לארכיונאות ולמידע' בארכיון הציוני במסגרת אירועי שנת המאה .ביום זה אולם הקריאה יהיה
פתוח לקהל עד השעה  ,12:00הוצאת תיקים מהמחסנים בשעות.10:30 ,9:00 :

מבט אישי :הנרייטה סאלד
לרגל יום האישה הבינלאומי החלטנו לכתוב
על אישה שכולנו מכירים – הנרייטה סאלד,
מייסדת תנועת הדסה ומי שעמדה בראש עליית
הנוער .כתביה האישיים מספקים הצצה לעולם
של אישה ,שמוחה לא ידע מנוח ,ושהיטיבה
לכתוב ולתאר את רשמיה כפועלת חשובה ,וגם
כצופה ,במטמורפוזה שעברה על העם היהודי
במחצית הראשונה של המאה ה  .20צלילה
לארכיונה מספקת חומר קריאה מרתק.
קרא עוד...

שיקום באר טוביה
באמצע פברואר  2018התקיים בארכיון הציוני
כנס חגיגי לציון סיום הרישום והשקת הקטלוג של
ארכיון יק"א  החברה להתיישבות בארץ
ישראל .אחד הפרויקטים המרכזיים בהם הייתה
מעורבת יק"א הוא הקמת מושב העובדים באר
טוביה על חורבות המושבה באר טוביה,
שנפגעה קשה במאורעות תרפ"ט.
קרא עוד...

חג הילדים
קשה לחשוב על חג אהוב כל כך על ילדים כמו
חג הפורים .ליקטנו תמונות של ילדים חוגגים
את החג לאורך השנים מאוספי התצלומים של
הארכיון הציוני.
קרא עוד...

תחקיר ,כתי בה ועריכה :נועה גר בר ,הילה כהן ,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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