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אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

הביקור ההיסטורי של הרצל בארץ באוקטובר 1898 עורר גם אכזבה ותסכול, כפי שעולה ממכתבה של
חמדה לבעלה אליעזר בן יהודה.

סוגיית החיסונים שעל הפרק החזירה אותנו אל מכתבים בין ולדימיר זאב חבקין, מפתח החיסונים נגד
כולרה ודֶבֶר במאה שעברה, לבין הרצל, החושפים את מעורבותו בעשייה הציונית.

מתנת בר המצווה השווה ביותר לפני יותר ממאה שנה - אלבום ציורים של נופי ירושלים וארץ ישראל עם
הקדשה אישית.

קריאה נעימה.
 

הודעות ועדכונים
למבקרים באולם הקריאה - הכניסה לבנייני האומה דרך חניון ג'אמפ בוטלה וכעת ניתן להיכנס
לקומת משרדי הארכיון רק דרך הכניסה, הסמוכה לכבש (רמפה). כמו כן, בהתאם להנחיות
המעודכנות של משרד הבריאות כל מבקר בארכיון הציוני צריך לשלוח "תו ירוק" בתוקף בעת

תיאום הביקור למייל: cza@wzo.org.il. לחצו להנחיות המפורטות.
הארכיון הציוני מגייס עובדים למדור התצלומים ולמדור המפות!

אם אתם בוגרי תואר ראשון בהיסטוריה או בגיאוגרפיה, בעלי ידע וניסיון בצילום או בקרטוגרפיה 
ועם רקע ארכיונאי, מוזמנים לעיין בתיאורי המשרות באתר ההסתדרות הציונית העולמית >>

https://bit.ly/3Akp0Hl (מספר משרה 65 ו-67).
ניתן להעביר קורות חיים עד יום שלישי, 19/10/2021, י"ג חשוון תשפ"ב.

"משורשים לאילנות" // קורס מבוא לחקר תולדות המשפחה -
שמחים להודיע על פתיחת מחזור נוסף לקורס מקוון המשותף לארכיון הציוני המרכזי וליד ושם,
שייפתח ב- 2.11.2021, כ"ז בחשוון תשפ"ב. ההרצאות יועברו על ידי מיטב המומחים, ויאפשרו
היכרות מעמיקה עם הארכיונים המכילים אוספים חשובים בתחום חקר המשפחה. ההרשמה עד
28.10.2021, כ"ב בחשוון תשפ"ב. מספר המקומות מוגבל - מהרו להירשם! לחצו לתוכנית

המלאה ולהרשמה.

בנימין בא אתמול לירושלים

"בנימין בא אתמול בערב ירושלימה ונכנס בהוטל קמיניץ, בא ממש כמו שהיה,
לא החליף לא את שמו ולא את מראהו"

כך, ללא תואר ומבלי לציין את שמו המלא, תיארה חמדה בן יהודה, את הגעתו של בנימין
זאב הרצל לעיר במכתב, ששלחה לבעלה אליעזר בן יהודה למקום מושבו בקושטא

באוקטובר 1898. 

חמדה מדווחת

על חיסונים וציונות

עם פיתוח החיסונים נגד קורונה, המאפשרים חזרה לשגרה מסוימת לצד המחלה, ביכולתנו
להעריך עוד יותר את פועלו של הבקטריולוג ד"ר מרדכי ולדימיר חבקין. המדען היהודי
הצליח להרכיב חיסון לשתי מגפות קשות, שהפילו חללים רבים ברחבי העולם – הכולרה
והדֶבֶר. לא פלא שבנימין זאב הרצל הזמין את חבקין לכבד בנוכחותו את הקונגרס הציוני
השני. חבקין, שהיה עסוק בעבודתו עד מעל לראש, נאלץ לסרב בנימוס, אך חזר לעניין

הציוני בערוב ימיו.

גילויים חדשים

מזכרת מירושלים

"Souvenir von Jerusalem", מזכרת מירושלים, הוא שמו של אלבום איורים בכריכה
קשה אותו קיבל חיים יהודה עם הגיעו לגיל מצוות בשנת 1910. האלבום מכיל עשרות

ציורים של נופי ארץ ישראל מסוף המאה ה-19 והקדשה מיוחדת לבעלי השמחה.  

לדפדוף באלבום

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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