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להסרה מכל רשימות התפוצה | דווח כספאם
 

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

 
הצטרפו לרשימת התפוצה של הארכיון הציוני המרכזי >> לחצו כאן

ולקבוצת הוואטסאפ "מבזקים מהארכיון הציוני" >> לחצו כאן
 

הודעות ועדכונים
ביום רביעי, 26.1.22, כ"ד בשבט, בשעה 18:00, יתקיים מפגש מקוון "'הרשתות החברתיות'
אחרי המלחמה". נארח את רוני גולן, עו"ד וגנאלוג, ואת איה קפלן, בימאית ב'הבימה', על פעילות
המדור לחיפוש קרובים. המפגש ישודר בזום ובעמוד הפייסבוק של הארכיון הציוני >> רישום

לקבלת קישור לזום
עקב השיפוץ במבנה הארכיון לא תתאפשר הזמנת ספרים, עיתונים וכתבי עת בחודשים
הקרובים. צוות הארכיון עושה כל מאמץ לאפשר לציבור גישה לחומרי הארכיון אך בהתאם לעבודות
הבינוי חלק מהאוספים לא יהיו נגישים לפרקי זמן שונים. עקבו אחרי העדכונים המתפרסמים באתר

הארכיון ובפייסבוק.
אולם הקריאה פועל בימים א'-ד' בין השעות 15:00-8:00, בימי חמישי הוא סגור. יש לתאם ביקור

מראש באמצעות המייל: cza@wzo.org.il. לחצו להנחיות המפורטות.

מדינה חדשה, ארכיון חדש?

ההחלטה על הקמת "גנזך המדינה" (כיום: "ארכיון המדינה") התקבלה עוד בטרם
הסתיימה מלחמת העצמאות בניגוד לעמדת הארכיון הציוני המרכזי הוותיק. ראשי הארכיון
הציוני ביקשו לשמור בין כתליו גם את תיקי הארכיון של משרדי הממשלה במדינה הצעירה,
שזה עתה קמה. ד"ר משה מוסק כותב על ספרו החדש: "גנזך המדינה – עיצוב
המדיניות הארכיונית בישראל בפועל ובהיבט אישי" בהוצאת האיגוד הישראלי
לארכיונאות ולמידע (2021) ושופך אור על היחסים בין מייסדי גנזך המדינה לבין מנהלי

הארכיון הציוני ועל המחלוקות סביב מעמד שני הארכיונים בעשור הראשון להקמתו.

לסיפור המלא

המאבק על מיקומו של בית החולים "העמק"

חוויה אישית של פרופ' יוסי כץ מהמפגש עם תעודות הארכיון

אל בלוג הארכיון

מתחילים במדידות

נתוני אקלים היסטוריים זוכים להתעניינות מחודשת בעקבות התחממות כדור הארץ ושינויי
הטמפרטורה בעשורים האחרונים. הופתענו לגלות את כמות המידע על מטאורולוגיה
בארכיון הציוני, שנאסף על ידי מדענים ומורים בימים עברו כדי לקדם את החקלאות
המקומית. בואו לקרוא על ראשית תצפיות האקלים בארץ ישראל ועל התחנות

המטאורולוגיות הראשונות.

לסיפור המלא

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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