
"מדינת היהודים"
בשלל שפות

הסיפור מאחורי פרסום "מדינת היהודים" מאת
תיאודור הרצל לא פחות מעניין מהספר עצמו.
ר ו א ה  א ר ז  א מ ו  ר ב ע ה  נ ש  125
לראשונה בווינה הספר שהוביל להקמת התנועה
הציונית המודרנית, והשאר, כמו שאומרים,

היסטוריה.

אם תרצו אין זו אגדה

כרזות בחירות
פורימיות

יום הבחירות לכנסת ה-24 הולך ומתקרב,
ובהשראת חג הפורים בחרנו את כרזות
הבחירות מהעשורים הראשונים של מדינת
ישראל, המשתלבות היטב באווירת החג.
תחפושות, תככים פוליטיים, סיסמאות מופרחות
לאוויר והרבה הומור – כל אלו בכרזות שלפניכם.

היכנסו לאווירה

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

125 שנה להוצאת 'מדינת היהודים' סיפרו המכונן של תיאודור הרצל, שאיש לא רצה לפרסם. הצצה
למגוון ההוצאות של הספר בתרגום לשפות שונות, כולל ליפנית.

מגבירים את המתח
כי פורים - וגם הבחירות בפתח!

מבחר כרזות היתוליות המשקפות את מאבקי המפלגות בבחירות לכנסת בשנים הראשונות לאחר קום
המדינה.

 
ובסימן יום המשפחה, שצוין לאחרונה, על ה"מדיקליזציה" של הלידה - המהפך שעבר התחום בראשית

המאה ה-20, במקביל להתפתחות הרפואה בארץ ישראל.

קריאה נעימה!
 

הודעות ועדכונים
"משורשים לאילנות" - הקורס המקוון!

הארכיון הציוני המרכזי ויד ושם חברו יחדיו ליצירת קורס מבוא, הפותח צוהר לנושא חקר 
תולדות המשפחה. הקורס כולל הרצאות מקוונות באמצעות אפליקציית זום, שיועברו על ידי מיטב

המומחים, ויאפשרו היכרות מעמיקה עם ארכיונים המכילים אוספים חשובים בתחום.
מועד סיום ההרשמה: יום ראשון, ו' באייר תשפ"א, 18 באפריל 2021 או עם הגעה למקסימום

משתתפים אפשריים. לפרטים נוספים ורישום.
הארכיון הציוני נסגר לקהל לצורך עבודות שיפוץ נרחבות החל מ-11 בפברואר 2021. העבודות
עתידות להמשך כשנתיים. החל מ-30 במאי 2021 ייפתח הארכיון במשכנו הזמני, ושירותי הארכיון
יינתנו במתכונת מצומצמת. הודעה מפורטת על פעילות חדר הקריאה והנחיות לתיאום ביקור
תפורסם באתר. בקשות לשירותי ארכיון ופניות למדור לחקר המשפחה, שיתקבלו בין המועדים

הללו, יטופלו עם פתיחת הארכיון במשכנו הזמני ב-30 במאי 2021.
אפשר לרכוש את הספר אסופת המאה: מאה תעודות מאוספי הארכיון דרך הוצאת ביאליק

במחיר 119 ₪ (במקום 139 ₪). להזמנת הספר.
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ממיילדת עממית
לאשת מקצוע

עד למאה ה-19 לידת בית הייתה הנורמה.
יולדות רבות ילדו בסיוע בנות משפחה, שכנות או
מיילדת שכונתית. בתחילת המאה ה-20, עם
ילדת התפתחות הרפואה, הוחלפה המי
העממית במיילדת בית מוסמכת, ובהמשך
הזירה בה התרחשה הלידה עברה מהבית

לבית החולים.

רפואה מתקדמת
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תחקיר, כתיבה ועריכה: נועה גרבר, הילה כהן, אילת הַלל כהן-אורגד
יחידת חינוך והדרכה, הארכיון הציוני

עריכת לשון: מרים טוראל

תגובות, הצעות והערות ניתן לשלוח לאימייל:
central.zionist.archives@gmail.com
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