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הודעות ועדכונים
ביום שלישי, 30.11.21, כ"ו בכסלו, בשעה 11:00 יתקיים מפגש מקוון "מתחילים במדידות:
Israel Wheather חדשנות טכנולוגית במקוה ישראל". נארח את בועז דיין, חזאי ומנהל האתר
ואת תמר טוכלר, סמנכ"לית המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. המפגש יועבר בזום ובעמוד

הפייסבוק של הארכיון הציוני >> להרשמה לקבלת קישור לזום ביום האירוע
מוזמנים להצטרף לקבוצת ה-WhatsApp החדשה: "מבזקים מהארכיון הציוני"! לקבלת עדכונים
על פעילות הארכיון ועל אירועים מיוחדים, בשילוב סיפורים מסקרנים מן המחסנים. לחצו על הקישור

https://chat.whatsapp.com/L3sIkgc2dv0CYhkoqH0vU9 :כדי להצטרף לקבוצה
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.

כשחנוכה וכריסמס נפגשו בהודו

ראובן (ריכרד) מאיר ציין את חג החנוכה של שנת 1945 הרחק מאשתו יהודית ומשני ילדיו
הקטנים אמציה ונורית. באותה עת הוא שירת כרופא בארמיה התשיעית של הצבא
הבריטי, ששהתה בהודו. הוא שמר על קשר מכתבים עם משפחתו בארץ ישראל, וביניהם

אפשר למצוא אגרות ברכה לחנוכה – חג שהיה אהוב עליו במיוחד.

ברכה מהודו

בת גלים ממעמקי הארכיון

חוויה אישית של בת גלים שער, יו"ר הארכיון הציוני, ממפגש עם תעודות מהארכיון

אל בלוג הארכיון

הארכיון הציוני במרוץ נגד עובש

בעקבות אירוע גשם קצר ועוצמתי בתחילת חורף 2020-21 חדרו מי גשם למחסנים אחדים
בקומות התחתונות של הארכיון הציוני המרכזי. עבודות תשתית לשינויי תוואי התחבורה,
הנערכות בסביבת מבנה הארכיון, כוללות חציבת מנהרות וחפירת בורות. אלה גרמו לשינוי
פני הקרקע ולירידת המפלס במטרים אחדים, וכך חדרו מים למחסנים המצויים מתחת

לקרקע.

למבצע הצלת המפות

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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