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אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

 

הודעות ועדכונים
המפגש המקוון של הארכיון הציוני "מתחילים במדידות: חדשנות טכנולוגית במקוה ישראל" עלה
< < א  ב ה ר  ו ש י ק ב ו  ב ת  ו פ צ ל ר  ש פ א ו ן  ו י כ ר א ה ל  ש ב  ו י ט ו  י ה ץ  ו ר ע ל

https://youtu.be/2rl0FbU1H24
מוזמנים להצטרף לקבוצת ה-WhatsApp החדשה "מבזקים מהארכיון הציוני" ולקבל עדכונים
על פעילות הארכיון ועל אירועים מיוחדים, בשילוב סיפורים מסקרנים מן המחסנים. לחצו על הקישור

https://chat.whatsapp.com/L3sIkgc2dv0CYhkoqH0vU9 :והצטרפו לקבוצה
אולם הקריאה פועל בימים א'-ד' בין השעות 15:00-8:00, בימי חמישי הוא סגור. לנוחות המבקרים
יתווספו עמדות עבודה חדשות בנוסף לעמדות הקיימות. יש לתאם ביקור מראש באמצעות המייל:

cza@wzo.org.il. לחצו להנחיות המפורטות.

אל שדות עמק יזרעאל

קרן קימת לישראל חוגגת בימים אלו 120 שנה להיווסדה. אחת מהרכישות הבולטות של
קרן קימת לישראל הייתה זו של עמק יזרעאל בשנות ה-20 של המאה הקודמת בתיווכו של
יהושע חנקין. הוא עמל עליה במשך שנים רבות, גם לאחר שנחתמה העסקה התעוררו
בעיות משפטיות בנוגע למעמד האריסים הערבים, שהוסיפו להתגורר במקום ולעבד את

האדמות.

לסיפור המלא

שורה אחת - תקוות רבות

חוויה אישית של ד"ר אבי פיקאר מהמפגש עם תעודות הארכיון במחקריו האחרונים

אל בלוג הארכיון

גילוי דעת על הצהרת בווין

גילוי דעת מטעם "הליגה להתקרבות ולשיתוף פעולה יהודי-ערבי", שפורסם בעיתון
'משמר' ב-24.12.1945, יצא נגד "הצהרת בווין" בשל חוסר האיזון כלפי הצדדים בסכסוך,

וממשמעות ההצהרה, שלפיה בארץ ישראל תקום מדינה ערבית בלבד.

הליגה לשיתוף יהודי-ערבי

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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