
מעיר נצורה לבירה חופשית
יום ירושלים מציין את איחוד שני חלקי העיר
במלחמת ששת הימים לאחר 19 שנים, שבהם
הייתה מחולקת. במסמך מסקרן בשם "יומן
ירושלים" מתוארים מהלכים משמעותיים,
שהתרחשו בירושלים החל מאוגוסט 1948 -
ההפוגה השנייה במלחמת העצמאות ועד לינואר
1950, אז עבר משכנה של ממשלת ישראל
לירושלים. כותבי הדו"ח נתנו כותרת לתקופה זו:

"מעיר נצורה לבירה חופשית".

יומן ירושלים

"אחינו בגולה"
חג הביכורים סימל יותר מכל חג אחר את
ההגשמה החקלאית של הקיבוצים מתוך
השאיפה לחיבור "היהודי החדש" לאדמתו.
מלחמת העולם השנייה השאירה את רישומה
העמוק על חברי הקיבוצים וכך השואה תפסה
חלק נכבד בטקסי הביכורים המסורתיים בשנים

שלאחר המלחמה.

לטקסי הביכורים

מ"הרצליה" לירושלים
ערב פסח תשפ"א זכה הארכיון הציוני באוצר:
הארכיון של הגימנסיה העברית "הרצליה",
בית הספר התיכון העברי הראשון, שהוקם ביפו
ב-1905 ופעיל עד היום, נמסר למשמרת
בארכיון. זהו אוסף רחב היקף, המכיל תיעוד
עשיר ומגוון של הפעילות החינוכית בארץ

בתקופת היישוב, ובעל ערך היסטורי רב. 

אל הארגזים
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להסרה מכל רשימות התפוצה | דווח כספאם
 

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

אנו שמחים להציג בפניכם את גיליון ה-50 של "מעת לעט"!

תוכלו למצוא בו מידע מתוך "יומן ירושלים - מעיר נצורה לבירה חופשית", המתעד את
המהלכים לחיזוק העיר אחרי ההפוגה השנייה במלחמת העצמאות.

 
לקראת חג השבועות נציץ לטקסי החג בקיבוצים:

כיצד משתקפת שואת יהודי אירופה בחג הביכורים הקיבוצי.
 

תוך כדי ההערכות לשיפוץ הגדול בארכיון התקבל אוצר: ארכיון הגימנסיה הרצליה נמסר לארכיון הציוני.

בתקווה שהשקט יחזור במהרה ושנוכל לחגוג את חג השבועות בשמחה אמיתית.
 

הודעות ועדכונים
הארכיון הציוני מזמין את הציבור למפגש מקוון מתוך המצוקה - העלייה מעיראק /

80 שנה לאירועי ה"פרהוד" בשבועות תש"א ביום ד', 19.5.21, ח' בסיון תשפ"א בשעה 18:00.
האירוע ישודר בעמודי הפייסבוק של הארכיון הציוני ושל ההסתדרות הציונית העולמית. (אפשר

לצפות בשידור גם ללא חשבון פייסבוק).

      להרשמה >> https://bit.ly/2RfZcvv | לתכנית המלאה.

החל מיום ראשון 30/5/2021 ייפתח לקהל אולם הקריאה של הארכיון הציוני במשכנו הזמני בבנייני
האומה ויפעל במתכונת מצומצמת. הביקור באולם הקריאה מותנה בהזמנת מקום מראש לפי
.cza@wzo.org.il :חלוקה למשמרות ובהזמנה מוקדמת של תיקים לעיון באמצעות פנייה במייל

תיאום ביקורים החל מיום חמישי 20/5/2021.
להנחיות מפורטות בנוגע לנוהלי השימוש באולם הקריאה ודרכי הגעה לארכיון לחצו כאן.

יריד הספרים העודפים של הארכיון זכה להצלחה גדולה ונלקחו ספרים רבים. נותרו עוד כמה
עשרות ספרים למסירה  - עקבו אחרי דף הפייסבוק לעדכונים בנוגע לשעות פתיחת היריד.

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

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