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אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

הודעות ועדכונים
מוזמנים לצפות בהקלטה של המפגש המקוון "הרשתות החברתיות אחרי המלחמה" בערוץ היו

https://youtu.be/bqwZAN1y2SQ << טיוב של הארכיון הציוני
החלה ההרשמה למחזור נוסף של קורס המבוא לחקר תולדות המשפחה "משורשים לאילנות"
ר ד א ב א  " כ  , י ש י ל ש ם  ו י ב ח  ת פ י י ש  , ם ש ו ד  י ל ו י  נ ו י צ ה ן  ו י כ ר א ל ף  ת ו ש מ ס  ר ו ק

א' תשפ"ב, 22 בפברואר 2022. לחצו לתוכנית המלאה ולרישום
עקב השיפוץ במבנה הארכיון לא תתאפשר הזמנת ספרים, עיתונים וכתבי עת בחודשים
הקרובים. עקבו אחרי העדכונים המתפרסמים באתר ובפייסבוק. יש לתאם ביקור מראש באולם

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

אירופה אהובתי

80 שנה חלפו מאז התאבדותו של שטפן צוויג, מן הבולטים שבסופרי אירופה במאה
ה-20. בין מדפי הארכיון הציוני, בארכיונו של הסופר, העיתונאי והמבקר הבריטי יוסף
לפטוויץ' (1983-1892), שמור תיק עם מכתבים מאת צוויג, שבהם ביטא את מחשבותיו
בנוגע למצבה של אירופה ושל היהודים החיים בה ולתקוותיו לגבי האפשרות, שיוכלו

להמשיך לחיות בה.

למכתביו של צווייג

חלום על תל יצחק

חוויה אישית ממפגש עם תעודות הארכיון של צבי (קיטו) חסון, יו"ר הארכיון לשעבר

אל בלוג הארכיון

גלרייה לבנה

לא רק אירופה: מאות תצלומים, המתעדים את השלג בארץ ישראל, שמורים באוסף
התצלומים של הארכיון הציוני, ומעידים על הקושי להישאר אדישים למראה מרבדי השלג

הלבנים. 

הוציאו את המגלשיים

 
הצטרפו לרשימת התפוצה של הארכיון הציוני המרכזי >> לחצו כאן

ולקבוצת הוואטסאפ "מבזקים מהארכיון הציוני" >> לחצו כאן
 

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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