
משולחן השרטוט אל
במת הטקס

שמחה בלאס היה מהנדס מכונות בהכשרתו
בעת הגירתו לארץ ישראל בשנת 1930. החיים
הובילו אותו לעסוק דווקא במים. אומנם לא תמיד
זכה להערכה, ובמהלך שנות פעילותו נודע גם
כאיש מחלוקת, אבל תרומתו לפיתוח משק
המים הישראלי הייתה משמעותית ביותר. מידע
על פעילותו ועל יצירתו ניתן למצוא באוספי

הארכיון הציוני.

קרא עוד

בית הנשיא
כהונתו של נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין
הסתיימה בחמישה ביולי, ובמקומו נכנס לתפקיד
יצחק (בוז'י) הרצוג – שני נשיאים שהם נצר
למנהיגי היישוב היהודי ומדינת ישראל. ראובן
ריבלין הוא צאצא למשפחת ריבלין הוותיקה,
שעלתה לארץ ישראל לפני יותר מ-200 שנה.
בארכיון הציוני שמורים תיקים ותעודות של סבו
ושל אביו בארכיון בנימין ריבלין. בואו להכיר את

המשפחה הירושלמית הידועה.

קרא עוד

מבעד לעדשת המצלמה
היערכות הארכיון לקראת שיפוץ הבניין זימנה
אפשרות לארגן ולסדר את אוספי התצלומים
ולחזור לתצלומים נשכחים. כך קרה עם אוסף
הייזל גרינוולד, שנמסר לארכיון הציוני על ידי
הצלמת היהודייה-אמריקנית בשנות ה-70.
גרינוולד תיעדה בסרטים ובתצלומים את
מפעלי "הדסה" ועליית הנוער ואת החיים
בארץ החל מאמצע שנות ה-30 ועד שנות ה-60.
היא לא הותירה ארכיון פרטי, אך העבירה
לארכיון הציוני את אוסף התצלומים הגדול שלה,

המכיל
נגטיבים ושקופיות וציוד צילום אישי שלה. 

קרא עוד

Israel | 9100002 :הארכיון הציוני המרכזי | רחוב גאורג הרליץ 2, ירושלים, מיקוד

להסרה מכל רשימות התפוצה | דווח כספאם
 

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

מה מחכה בעלון שלפניכם:

כמחווה לסיום כהונת הנשיא ראובן (רובי) ריבלין - הצצה לתיעוד המשפחתי בארכיון.

מוזמנים להתרענן עם סיפורו של אבי תוכנית המים הארצית שמחה בלאס.

יחד עם אלפי התצלומים והשקופיות המרהיבים של הצלמת הייזל גרינוולד נמסר לארכיון גם ציוד צילום
ייחודי.

קריאה נעימה!
 

הודעות ועדכונים
הארכיון הציוני יהיה סגור בין התאריכים 23.8.21 עד 1.9.21, ט"ו-כ"ד אלול (כולל) עקב חופשה
מרוכזת. אולם הקריאה ייפתח למבקרים מיום חמישי, 2.9, כ"ה באלול (בתיאום מראש). אנו
ממליצים למבקרים, המתכננים להגיע בתחילת ספטמבר, לתאם את ביקורם לפני ה-23.8
במייל: cza@wzo.org.il. להנחיות מפורטות בנוגע לנוהלי השימוש באולם הקריאה ודרכי הגעה

לארכיון לחצו כאן.
הארכיון הציוני יהיה סגור בחגי תשרי, לפרטים לחצו כאן.

מפגש מקוון בנושא "ילדי טהרן", נערך בתחילת יולי. בקרוב תעלה הקלטה שלו לערוץ היוטיוב של
הארכיון.

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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