
 לחץ כאןאם אינך רואה מייל זה 

 

 ,ידידי הארכיון הציוני
את הפקת עלון המידע על הנעשה   ובארכיון הציוני המרכזי מחדשים, שנה חדשה מביאה אִתה חידושים

העלון המחודש הוא פרי עבודתה של יחידת החינוך וההסברה שהוקמה . בארכיון במתכונת מקוונת
וישמש במה לשיתוף הקוראים בחידושים ובמידע הנחשף בעקבות הפעילות הענֵפה , לאחרונה בארכיון

הוא יעדכן את הקוראים במידע על כנסים וימי . לצד קליטת חומרי מקור ורישומם, המתרחשת במקום
על פעילויות עתידיות , על מחקרים ומאמרים המבוססים על מיטב החומרים החבויים בין המדפים, עיון

 .ועל סוגיות ארכיונאיות
 

שנה של התחדשות ושל גילויים מפתיעים מתוך מסמכי , בהזדמנות זו נאחל לכולם שנה טובה ומבורכת
 .העבר

 
 ר הארכיון"יו, חסון) קיטו(צבי 

המערכת וצוות הארכיון הציוני

 

 )KRA\1230(האחים שמיר : עיצוב. כרזה שהדפיסה ממשלת ישראל לקראת החגים

 בקרוב בארכיון
" מנהיגים במבט לא רשמי   כאחד העם  " 

תערוכת צילומים מאוספי הארכיון נפתחת בימים 
התערוכה עוסקת במנהיגים .  אלו לקהל הרחב

שנקלטו בעדשת המצלמה באירועים ,  ידועים 
המציגים אותם ברגעים ,  רשמיים ופרטיים 
 .מבט רחב יותר על דמותם אנושיים ומאפשרים

התערוכה תוצג במבואת הארכיון בקומת 
ותהיה פתוחה לקהל ללא תשלום ,  הכניסה 

 .15:009:00חמישי בין השעות בימים ראשון
ניתן להגיע בתחבורה ציבורית לבנייני האומה או 

חניה בתשלום בחניון בנייני .  לתחנה המרכזית
 :לתיאום הדרכה. האומה

 ayeleth@wzo.org.il | 026204883': טל
 

ז " לשנת תשע  " המפגשים הציוניים" סדרת 
פרטים יפורסמו .  תצא לדרך אחרי החגים 

 .באתר

 

 )GNPICA\402908(א "אוסף התצלומים של פיק. 20ראשית שנות ה, ראש פינה, איכרים עובדים בשדה

 אוספים נחשפים
  

ימי העיון .  בארכיון הציוני ימי עיון המבוססים על אוספי הארכיון  מתקיימים  במהלך השנה
מן האדריכלים החשובים ,  אוסף האדריכל ריכרד קאופמן:  האחרונים עסקו בשני אוספים גדולים

א שמקיף את ראשית ההתיישבות הציונית החל " ואוסף פיק ,  של התנועה והמוסדות הציוניים
 . 19 מסוף המאה ה

 
 ארכיון ריכרד קאופמן
. בינוי ערים  –ופנה ללמוד אדריכלות בתחום שרק החל להתפתח ,  בגרמניה  1887קאופמן נולד בשנת 

מנהל , ארתור רופין. וזכה בפרסים רבים על תכנונים שלו,  הוא הפך לאדריכל מצליח בגרמניה ובנורבגיה
הזמין את האדריכל המוכשר לעלות לארץ ישראל בשנת ,  מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית

. קאופמן נענה להזמנה ועלה לארץ.  כדי לתכנן יישובים חקלאיים ועירוניים העתידים לקום בארץ  1920
במסגרת תפקידו .  ובמחלקה להתיישבות בוועד הצירים"  הכשרת היישוב"הוא עבד כאדריכל בחברת 

, פרויקטים ידועים שלו כוללים את קיבוץ נהלל.  יישובים עירוניים ובניינים ציבוריים,  תכנן מושבים וקיבוצים
בניין מדעי הרוח של האוניברסיטה העברית ובית אגיון שמשמש כיום ,  שכונות גנים בחיפה ובירושלים 

 .כמעון ראש הממשלה
 
"ראש מדור המפות בארכיון הציוני,  מו'אומר גיא ג",  ריכרד קאופמן"    הוא למעשה האדריכל והמתכנן ,

ההשפעה שלו על עיצוב הנוף והמרחב הציוני ,  ככזה.  הראשי העיקרי של התנועה והמוסדות הציונים
בתכנון האדריכלי של צורות ". "בארץ ישראל טרם הקמת המדינה היא מכרעת ומשמעותית ביותר 

ניכר סגנון אדריכלי המזוהה עם , "מו'מוסיף ג",  שכונות וגנים,  קיבוצים,  יישובים כפריים:  היישוב השונות
ומהווה נדבך ,  כל אלו הם חלק ממורשת קאופמן שנוכחת במרחב הארצישראלי מאז ועד היום.  קאופמן

שנערך כחלק מסיום רישום הארכיון של קאופמן ,  יום העיון.  חשוב בהתפתחות האדריכלות בישראל
ובכך יש ,  בארכיון הציוני הוא אולי הכנס המקיף היחיד שהתקיים על אודות תרומתו ופועלו של קאופמן 

 ".סוג של תיקון והכרה מחודשת במורשת התכנונית שלו
 

עסק בהיבטים שונים בעבודתו של קאופמן והציג מפות ומסמכים ,  23.5.2016  שהתקיים ב,  הכנס
. שהתעניינו בחומר החדש שנפתח למחקר ולעיון,  אורחים רבים הגיעו לכנס ובכללם אדריכלים.  מארכיונו

". גלריה " העוסקת בנושאי אדריכלות במוסף  ,  אסתר זנדברג ",  הארץ" בכנס נכחה גם כתבת עיתון  
וכן על הכנס החשוב שהתקיים בארכיון הציוני בקישור ,  זנדברג כתבה מאמר מקיף על קאופמן ועבודתו

 : הבא
http://www.haaretz.co.il/gallery/architecture/environment/.premium1.2955204 

 
 

 א"ארכיון פיק
במטרה לסייע ליישוב   1891הוקמה על ידי הברון הירש בשנת "),  החברה היהודית להתיישבות("א "יק

שיתוף .  ומאוחר יותר בארץ ישראל ,  פליטים יהודים מן האימפריה הרוסית באמריקה ובארגנטינה 
ובפעילותה החליפה את פקידות הברון ,  20  א לברון רוטשילד החל בתחילת המאה ה"הפעולה בין יק

לאחר כיבוש הארץ על ידי הבריטים ביקש רוטשילד .  בפיתוח היישוב היהודי בארץ ובסיוע למתיישבים
ישראלית מיוחדת לשם כך הוקמה וועדה ארצי .  למקד את מירב מאמצי הסיוע ביישוב היהודי בארץ

חברה ("א "הפך גוף זה לחברה עצמאית בשם פיק  1924בשנת .  שהתמקדה אך ורק בארץ ישראל
המטרה   בהרחבת היישוב ,  א אחריה"ופיק,  א"במהלך השנים עסקה יק").  ליישוב יהודים בארץ ישראל

, מעיין צבי,  מבין המושבות שהקימה ניתן למנות את משמר השלושה.  אשר לשמה נרכשו אדמות חדשות
את ,  את מפעל המלח בעתלית,  כמו כן הקימה את תחנת הרוח בנהריים.  בית קשת ויישובים נוספים
אוסף המפות של .  בחיפה ומפעלים נוספים"  הטחנות הגדולות"את מפעל ,  מפעל הבשמים בבנימינה

 .א מתעד פעילות ענֵפה זו"פיק
 

1924(א "תיקי יק),  19571924(א "כולל בתוכו את תיקי פיק, המקיף את פעילות הארגון,  א"ארכיון פיק
א הוא למעשה אחד הארכיונים "ארכיון פיק ). "19001882(ואת תיקי פקידות הברון רוטשילד )  1900

, 19המקיפים והמפורטים העוסקים בהתיישבות חלוצית יהודית ממוסדת בארץ ישראל מסוף המאה ה 
. מו ' אומר ג ",  ועד לשנים הראשונות לקום המדינה,  עוד טרם הפעילות הציונית הממוסדת המוכרת 

האיר היבטים נבחרים שאינם ,  א "שהתקיים כחלק ממפעל רישום מחודש של ארכיון פיק,  הכנס" 
אלא גם עיסוק בחינוך ובפיתוח התיישבותי כולל על ,  מסתכמים רק בהקמת מושבות העלייה הראשונה

מפות   4500  בהן כ,  במסגרת רישום החומר המחודש נחשפו והונגשו חומרים רבים.  שלל מרכיביו
חיי ,  ובכך מהווים נדבך נוסף למחקר על ההתיישבות בארץ ישראל,  חדשות שנפתחו לעיון לקהל הרחב

 ".ועוד, היום יום
 

הועלו לתצוגה מהמחסנים תעודות מקוריות ותצלומים מארכיון ,  26.6.2016  שנערך ב,  לקראת הכנס
 .מו'ר רן אהרונסון ומר גיא ג"ד, ר יאיר זלטנרייך"ד, מר יחיאל לקט, ר אשר רגן"בכנס הרצו ד. א"פיק

 עם תינוקותיהן בבית" פאטריה"פליטות האוניה 
 אוסף התצלומים.  ו בירושלים"התינוקות של ויצ

)PHWI\1245284(ו "של ויצ

 מתנדבים בארכיון 
הארכיון הציוני נעזר רבות בעבודתם של 

שבחרו לסייע בהתנדבות בקִטלוג ,  מתנדבים
הם מגיעים במסירות .  החומר ובשימורו 

נוברים בתיקים ,  ובהתמדה מדי שבוע 
ומנגישים את המסמכים ואת התצלומים 
לחוקרים ולקהל הרחב מתוך עניין ומחויבות 

בחרנו להציץ ולחשוף את סיפורה .  פנימית
שקשרה את גורלה ,  האישי של רחל גלרט

עם מדינת ישראל ועם התנועה הציונית מתוך 
 . שנה 50בחירה לפני כמעט 

  

הגעתי לשם . כמתנדבת בקיבוץ מעיין צבי 1970 ב והגעתי מגרמניה לישראל , שמי רחל גלרט"
כמו , ך והמקומות הקדושים לנצרות"מקום התרחשותם של סיפורי התנ, הביקור בארץ הקודש: החוויה

וגם פגשתי את מי , בקיבוץ למדתי עברית. כל אלה משכו אותי לכאן גם החוויה של התנדבות בקיבוץ 
למדתי . התגיירתי והתחתנתי, שנתיים לאחר מכן ביצעתי עלייה רשמית. שבהמשך יהפוך לבעלי

עם דגש על , א תואר ראשון ושני בהיסטוריה של העת העתיקה ולימודים קלאסיים"באוניברסיטת ת
כמו כן העברתי קורס . והתחלתי ללמד קורס קריאת טקסטים בלטינית של ימי הביניים, רומא

 . ועשיתי תואר שלישי על טקסטים של ימי הביניים), הכתב הלטיני עד להמצאת הדפוס(בפליאוגרפיה 
  

ולאחר שיצאתי לגמלאות רציתי להמשיך לעשות משהו בעל , עבדתי באוניברסיטה במשך שנים רבות
 . להסתפק בישיבה בבתי קפה ובשמיעת הרצאות ולא , משמעות שיהווה עבורי אתגר אינטלקטואלי

 
יד "ובתחילה התנדבתי ב, 2012הצורך לעשות משהו בעל תוכן וחשיבות גבר לאחר שהתאלמנתי בסוף 

בהמשך הגעתי לארכיון הציוני מתוך תחושת קשר עמוק לציונות . בבית הספר ללימודי השואה", ושם
אני עוסקת בתרגום . ורצון לסייע בהנגשת חומרים להיסטוריונים כצעד חשוב בהמשך הפצתה בעולם

עבודה שמרגשת , מגרמנית לעברית 1899שהתקיים בשנת , הפרוטוקולים של הקונגרס הציוני
הכוונות הטהורות וההתלהבות להוציא את . הנאיביות של הציונים הראשונים נגעה ללִבי. ומרתקת אותי

העם מן המצב העגום שלו וגם המאמצים האדירים לגייס את האהדה של העמים האחרים לרעיון 
שתיאר את מצב היהודים באירופה באותה , במיוחד התרגשתי מאחד הנאומים של מקס נורדאו.  הציוני
 . משום שקונגרס זה מעולם לא תורגם לעברית, אני מקווה מאוד שתהיה לעבודה זו תפוצה. תקופה

 
גם אלו חומרים . ו ואלבומי צלמים שונים דוברי גרמנית"כמו כן אני מקטלגת את אוסף התצלומים של ויצ

 . כמו רחובות עם שיירות גמלים, שמאפשרים לי לראות דימויים שכבר עברו מן העולם, מרגשים מאוד
 
היא מצב בו , לא משנה היכן, ההתנדבות, משום שבאופן כללי, ההתנדבות בארכיון ממלאת אותי בסיפוק 

. והמתנדב שמרגיש שהוא יכול לתרום בעצמו ואינו נטול מטרה, המקום בו מתנדבים –כולם מנצחים 
היחס האנושי לו אני זוכה בארכיון וכמובן העבודה עצמה והעובדה שאני משתתפת בהנצחת הציונות 

." מספקים לי גם הנאה אינטלקטואלית

 מדֹור בפֹוקּוס
 

המדור לחקר המשפחה בארכיון הציוני מסייע לאיתור מידע משפחתי וגנאלוגי מתוך מאגרי 
המבקשים , המידע הכלולים באוספי הארכיון בעקבות פניות של אנשים פרטיים וארגונים שונים

בין הארגונים הנעזרים במידע המצוי בארכיון הוא ארגון . פרטים על קרובים ועל בני משפחה
ידוע של חללים אנונימיים שהוקם על מנת להשלים את סיפור חייהם הלא", לתת פנים לנופלים"

ובעבודתו מסתמך על הארכיונים ההיסטוריים החשובים בארץ ובראשם , שנפלו במערכות ישראל
מספרת על פועלם ועל סיפורה של בלה פפירוביץ , מייסדת הארגון, דורית פרי. הארכיון הציוני

 .שפוענח לאחרונה
 

על מנת לשמר את סיפור חייהם של  2012הוקם על ידי דורית פרי בשנת " לתת פנים לנופלים"ארגון 
מתנדבי הארגון יושבים בארכיון הציוני ובארכיונים . חללים אנונימיים שנפלו במערכות ישראל 811

את סיפור חייהם של , פיסה אחרי פיסה, נוברים בתיקים ומנסים להרכיב,  היסטוריים אחרים בארץ
מתוכם בעזרת חומרים מן  35, חיילים 100בשלוש שנות קיומו מצא הארגון פרטים לגבי מעל . הנופלים

שנהרגה מירי של , אחת מן החללים האחרונים שנמצאו על ידי הארגון היא בלה פפירוביץ. הארכיון הציוני
 .31.12.1947צלפים ערבים בעת שליוותה שיירת אוטובוסים להר הצופים בתאריך 

 

 

, באדיבות בני משפחת פפירוביץ, בלה פפירוביץ
ב"ארה

 

טופס תשובה לבקשת חיפוש קרובי משפחה במדור 
(מתוך תיק על שם בלה פפירוביץ ,  לחיפוש קרובים
S104P\35331( 

:  דורית פרי מספרת. כמעט כל בני משפחתה של בלה נספו בשואה ועל כן מעט מאוד היה ידוע עליה
בדף האישי של ), מ"האצ –אתר זיכרון מטעם משרד הביטחון לחללי מערכות ישראל (באתר יזכור "

דבר זה הביא את הארגון לפתוח ". דבר שהוא יוצא דופן באתר, לא צוינו כמעט פרטים עליה, בלה
הציוני גילינו  בארכיון : "פרי מספרת. התחנה הראשונה הייתה בארכיון הציוני. בחקירה על סיפור חייה

כאשר פתחתי את . בלה במדור לחיפוש קרובים של הסוכנות היהודית טופס חיפוש קרובים שמילאה 
לגבי כל , התשובות שניתנו לה: משום שהוא חושף פרק קשה מסיפור חייה, התיק נתקפתי בצמרמורת
התיק בארכיון העניק את קצה החוט ". נכתב כי כולם נספו –היו שליליות , בני המשפחה אותם חיפשה

 .שמות בני משפחתה –הראשון בפענוח סיפור חייה של בלה 
 

, המשימה לא הייתה פשוטה. על מנת לאתר את קברה, מן הארכיון הציוני המשיכה פרי להר המנוחות
והוא העניק לארגון עוד פיסה בהרכבת , אולם בעזרת מרכז המידע של ההר נמצא לבסוף קברה

, גילינו את תמונתה, "מספרת פרי", בספר הקהילה של אוגוסטוב. "אוגוסטוב –עיירת הולדתה : הסיפור
, את רשימת הנוסעים של האנייה מצאה פרי שוב בארכיון הציוני". ואת שם האנייה עליה הגיעה ארצה

באמצעות דפי העד (ביד ושם איתרנו את בת דודתה . "דבר שסיפק את מועד עלייתה המדויק
ושהוא סייע , מהם למדנו שבלה למדה אצל מרטין בובר. שנתנה לנו מכתבים שכתבה בלה), שמילאה

מכיוון שבלה . לה בהתמודדות עם המשבר אליו נכנסה כאשר למדה שכל משפחתה נספתה בשואה
שמילאה  1947מכרטיס המפקד של . בוטינסקי'מצאנו מידע לגביה גם במרכז ז, ל"שירתה גם באצ

מכל פיסות מידע אלו המפוזרות בין פולין ". גילינו את כתובתה בארץ), וששמור בארכיון המדינה(
 .עלה בידי הארגון להרכיב את סיפור חייה של פפירוביץ, לישראל

 
הייתה ייחודית , כמו כולם, ובלה. "אומרת פרי", עולם ומלואו, כל חייל שנמצא על ידינו הוא סיפור מרגש"

אחד מן הדברים הבולטים בסיפור חייה הוא העובדה שסיפורה השיק לכמה נקודות . בדרכה שלה
ל "האצ, ר"הייתה בבית, היא חמקה מן הפלישה הנאצית על חוט השערה: חשובות בסיפר הציוני

".והשתתפה באופן כל כך פעיל ביישוב על אף שאיבדה את כל משפחתה, וההגנה

 

)KRU\18887(אוסף הכרזות והכרוזים של הארכיון הציוני . 1948, מודעת אבל על מותה של בלה פפירוביץ

 חזית המחקר
 

האוספים השונים בארכיון הציוני הם כר נרחב למחקרים מסוגים שונים ובתחומים שונים 
המחקרים הללו עוסקים פעמים . הקשורים לתנועה הציונית ולהתיישבות היהודית בארץ ישראל

י פרופסור עמיחי רדזינר "מחקר כזה נעשה ע. רבות בסוגיות שעדיין רלוונטיות גם בימינו
מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן בנוגע להתפתחותו של המחקר האקדמי בתחום 

 .המשפט העברי
 

כבר ". המשפט העברי"חקר : בסוף העשור הראשון של המאה הקודמת התפתח תחום אקדמי חדש
בנוגע להקמת מכון שיעסוק  19241923במהלך הדיונים המוקדמים באוניברסיטה העברית בשנים 

מייסדי האוניברסיטה הובילו את . כי המכון יכלול גם את תחום המשפט העברי, במדעי היהדות נקבע
המונח מתאר את תחום ". משפט עברי"המחקר בתחום זה מתוך השקפה שבאה לידי ביטוי גם במונח 

. אך ללא מחויבות אליה מבחינה דתית, המחקר החדש ככזה העושה שימוש בהלכה המסורתית
, ההשקפה היא שיש להשתמש בהלכה כמקור מרכזי לשיטת המשפט של המדינה היהודית העתידית

אולם שימוש זה צריך להיעשות תוך הגבלתו למקורות המתאימים למדינה מודרנית חילונית וממילא תוך 
 .זניחת המרכיבים הדתיים של ההלכה

 
ויש לו חשיבות רבה בלימוד שורשיו של התחום האקדמי ), L12\67(בארכיון הציוני נמצא תיק מיוחד 

של  המוסד למדעי היהדות  של  ההנהלה  ועד  "של  התיק מכיל מכתבים נכנסים ויוצאים . החדש
הבחירה בחוקר הראשון  מהם ניתן ללמוד על תהליך, שפעל בלונדון" העברית בירושלים המכללה 

והפניות , כמה מועמדים הציעו את עצמם למשרה. באוניברסיטה העברית" משפט עברי"שיילמד 
בעל רזומה מחקרי מרשים ") רב צעיר("אחד מהמועמדים היה חיים טשרנוביץ . השונות נשמרו בתיק

בעל השכלה רחבה אך חוקר צעיר , מועמד נוסף היה אברהם חיים פריימן. והשכלה אקדמית רחבה
רצוני החזק להקדיש חי וכוחותי לחכמת ישראל ומטרתי הרמה לעבוד על שדה "שכתב כי , לימים

 ). ולימים אף התמנה למשרת המורה למשפט עברי" (המשפט הלאומי שלנו בארץ חמדת אבות
 

 

קורות החיים ששלח אשר גולאק למשרת מורה 
למשפט עברי

אל נא הואילו אדוני מאד נכבדים לחשבני למחוסר " 
קורות   מתוך "  ענווה בפנותי אליכם בבקשתי הנוכחית

החיים ששלח אברהם חיים פריימן למשרת מורה 
 למשפט עברי

למרות שהשכלתו הייתה דלה יותר והוא אפילו לא נשא את התואר  –לבסוף נבחר המועמד אשר גולאק 
", יסודי המשפט העברי"ההשערה היא שמייסדי האוניברסיטה הכירו את ספרו של גולאק ". דוקטור"

אך ככל הנראה תאם את מגמת , ספר שהדעות לגבי טיבו ואיכותו היו חלוקות כבר סמוך לפרסומו
והציג את ייחודו , האוניברסיטה בכך שהיה בעל מטרה יישומית מוצהרת לגבי תחום המשפט העברי

הספר . הלאומי של המשפט העברי על רקע הגדרות משפטיות כלליות השאובות מן המשפט הרומי
לפיכך הוצעה . השתלב בתפיסה של תחום המשפט העברי כשואב מההלכה היהודית אך לא מחויב לה

. בצירוף הזמנה לבוא להתגורר בירושלים, 1925משרת ההוראה בתחום המשפט העברי לגולאק ביולי 
. אשר גולאק הפך להיות ממייסדי המחקר המודרני בתחום

 

 )L12\67(מכתב קבלה למשרת מרצה באוניברסיטה העברית לאשר גולאק 

 הארכיון בעידן הדיגיטלי
אחת מהסוגיות העיקריות המעסיקה את עולם 
הארכיונאות היא ההתמודדות עם חומרי 

מרבית המסמכים הם ,  כיום.  ארכיון דיגיטליים
בפורמט דיגיטלי ומחייבים התייחסות שונה 

העולם הארכיוני מתמודד עם סוגיה .  מבעבר 
, זו על ידי יצירת שיטות עבודה חדשות 

 .המשנות את אופי עבודתו של הארכיונאי
 

כידוע לכל מי שכרגע נמצא בכיסו אייפון עם חצי 
המקלות על ,  הטכנולוגיות החדשות,  סוללה 

מייצרות קשיים בתחומים   –תחומים רבים בחיים 
כך גם .  אחרים ומחייבות הערכות בהתאם 

שבמקור משרת שליט ,  בתחום הארכיונאות 
אנו נמצאים בתום עידן :  שכבר ירד מגדולתו 

ובשיאו של עידן חדש בו שולט ,  המסמך המודפס
על עולם הארכיונאות .  המסמך הדיגיטלי 

 .להסתגל ולהתאים עצמו לשליטו החדש

אולם בשל אופיים של מסמכים . הוא דואג לשמר –תפקידו של הארכיונאי לא משתנה , בבסיס הסוגיה
התגבשה הבנה בעולם , בזדון או בשגגה, כמקורות הניתנים לשינויים ומניפולציות בנקל, דיגיטליים
 .שההתייחסות למסמכים אלו מחייבת שיטות עבודה חדשות, 70 כבר משנות ה, הארכיונאי

 
ולרוב הוא יכול , הארכיונאי המסורתי של העולם המודפס מקבל את המסמך בסוף מחזור חייו

הארכיונאי . ומה מטרתו, אל מי הוא ממוען, מי יצר אותו: להתחקות אחר שרשרת המסירה שלו
' שדומה למכתב הנשלח מנקודה א, ממסמך מודפס, בשונה: הדיגיטלי מתפקד בזירה שונה לחלוטין

הוא דומה יותר לחלקיק  דרכו של המסמך הדיגיטאלי איננה ליניארית ,  ועל כן קל לעקוב אחריו', לב
כאשר יגיע . ומוסיף שינויים משלו, כל משתמש בשרשרת המסירה יוצר עותק נוסף. שמכפיל את עצמו

 .המסמך לארכיון בסוף מחזור חייו הוא עלול להיות מנותק מהקשרו ונטול ערך ארכיונאי
  

שרווחת , התגבשה שיטת עבודה חדשה,  מתוך הצורך לתת מענה לארכיונים דיגיטליים שייוצרו בעתיד
על מנת , שעל פיה", הגישה הפונקציונאלית: "אוסטרליה והולנד, כמו קנדה, בארכיונים מובילים בעולם

בוני מערכות המחשוב של מוסדות יילוו על ידי ארכיונאים בשל , להבטיח כי יישמרו המסמכים הרלוונטיים
כך ארכיונאים ילוו את המסמך משלב יצירתו ואף לפני שלב . ההקמה וההגדרה של מסמכים בעלי ערך

גישה זו מחייבת ניתוח . זה ולמעשה ישתתפו באופן פעיל בתיעוד ומעקב אחר מחזור החיים של המסמך
 .פונקציונלי של הארגון וזיהוי המקומות בהם נוצרים המסמכים החשובים

 
וכן נותנת מענה , הגישה הפונקציונלית מתאימה את תהליך ההתחקות אחרי המסמך לעידן הדיגיטלי

מעוררת דילמות ארכיונאיות , בתורה, אולם גם היא. להיקף חסר התקדים של מסמכים אלקטרוניים
האם הניתוח הפונקציונלי המקדים הוא המודל האידיאלי בהגדרת חשיבותם של : כגון, חדשות
פרויקט מחקרי  1999 על מנת להתמודד עם שאלות אלו ואחרות הוקם ב?  מסמכים

, INTERPARES http://www.interpares.org/welcome.cfmאינטרדיסציפלינרי בינלאומי בשם  
 .במטרה לפתח כללי אתיקה וסטנדרטיים מקצועיים חדשים

  
אלו מכם הלוקחים חלק בענייני , בינתיים. גם הארכיון הציוני יצטרך להידרש לסוגיה, באופן בלתי נמנע

אנו מבקשים שתשימו לב לחומרים : ושארכיוניכם עשויים להיות בעלי עניין לחוקרים בעתיד, הציבור
העתיד של . ושתימנעו ממחיקת חומרים חשובים מעל פני האדמה, הארכיוניים אותם אתם שומרים
! עברנו מסתמך על חומר זה

 במעגל השנה
 

שאספו תרומות עבור , עסקנים –קרן קימת לישראל החזיקה ברשת ענֵפה ברחבי העולם של פעילים 
ונטיעת עצים בארץ ישראל היו " ספר הזהב, "ל"בולי קק, הקופסה הכחולה. מימון פעילותה בארץ ישראל
ל "בכל דברי הדפוס שהדפיסה קק. באמצעותם גויסו הכספים לארגון, ל"הסמלים המרכזיים של קק

הצלמים , ל העסיקה את טובי הציירים"לא מפתיע בהתחשב בעובדה שקק –בולט הפן העיצובי 
 .והגרפיקאים של התקופה

 
ל לעצב לוחות שנה מפוארים עבור העסקנים שלה כשי "של המאה הקודמת בחרה קק 20בשנות ה

לוחות השנה כללו תמונות של נופים ושל מבנים בארץ ישראל כמו גם הנחיות . עבור השנה החדשה
גם בעיצוב לוחות השנה נעזרה . לאיסוף התרומות וציון מועדי איסוף הכספים מהקופסאות הכחולות

 .ל באמנים מובילים כמו זאב רבן"קק
 

.לפניכם מספר דוגמאות ללוחות היפים

DD1 (192021, א"לוח שנה לשנת תרפ 
\6169(

הלוח  בראש. 192122, ב"לוח שנה לשנת תרפ 
וצבי הרמן שפירא  של תיאודור הרצל תמונתם

)DD1\7011 (ל"הקמתה של קק הוגה רעיון 

הלוח  בראש. 192324, ד"לוח שנה לשנת תרפ 
. וצבי הרמן שפירא של תיאודור הרצל תמונתם
DD1 (ירושלים, בצלאל, זאב רבן: עיצוב

\10825(

נהלל . 192425, ה"לוח שנה לשנת תרפ 
)DD1\7011 (הציפור ממעוף

 מפרסומי האתר
באתר הארכיון מתפרסמות כתבות במגוון 
נושאים רלוונטיים ואקטואליים מתוך אוספי 

לאחרונה פורסמו כתבות על התערוכה .  הארכיון
–הצלמים  " החדשה במוזיאון מגדל דוד  

הכוללת   ,"19501900  ירושלים בעיני צלמיה
על גלריית הצילומים של ,  תצלומים מהארכיון 

על יחידת ,  הצלם נרינסקי השמורים בארכיון 
ועל "  פלסטיין באפס " הרובאים היהודית של ה 
 .אהבתם של דוד ואיטה ילין

  

    דוד ואיטה ילין |  "פלסטיין באפס"ה |  אוסף נרינסקי |  ירושלים בעיני צלמיה

 

 )PHG\1003736 (1910: תאריך משוער, נהר הירדן
  

 תיק פתוח
 חידה: והפעם

 
 עת קול שופר ישמע"
 אז נרימה דגלנו 
 ולארצנו' חרב לה 
 "הירדן שם משמרתנו 
  

על ידי אישיות  19עם ידוע שחובר בסוף המאה הנתן את ההשראה לשיר, המופיע בתמונה, נהר הירדן
 ?מי חיבר את השיר ומה הקשר שלו לתנועה הציונית. וזכה למספר לחנים, מרתקת ויוצאת דופן

 
 ".פתרון החידה"את התשובות ניתן לשלוח באימייל לאחר לחיצה על כפתור 

: לקבלת הפתרון לאימייל שלכם שילחו אימייל לכתובת. פתרון החידה יופיע במגזין המקוון הבא
central.zionist.archives@gmail.com  

 

 הארכיון הציוני, יחידת חינוך והדרכה: כתיבה ועריכה
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דווח כספאם | להסרה מרשימת התפוצה
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