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אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

הודעות ועדכונים
אולם הקריאה פועל בימים א'-ד' בין השעות 15:00-8:00. יש לתאם ביקור מראש באמצעות

המייל: cza@wzo.org.il. לחצו להנחיות המפורטות.
עובדי ההסתדרות הציונית העולמית ייצאו לחופשת קיץ מרוכזת בין התאריכים
23.8-1.9.2022, כ"ו באב - ה' באלול תשפ"ב. בימים אלו הארכיון יהיה סגור.

מסעות הדרכון: שימור הפספורט של הרצל
בארכיון הרצל שמורים כ-30,000 מסמכים, הקשורים באישיותו של הרצל, בלבטיו
בחלומותיו, בתוכניותיו ובאכזבותיו. ההתכתבויות, הנאומים, המחזות, היומנים והפתקים

מספרים עליו כאדם, על משפחתו ועל פעילותו כמנהיג פוליטי עם ראשית הציונות.

הארכיון הציוני המרכזי והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל החלו בפרויקט משותף
לשימור ארכיון תיאודור הרצל. בשלב ראשון איתרה אוצרת ארכיון הרצל סוזן ברנס את
המסמכים, את הספרים ואת יצירות האמנות, בהם נדרשת התערבות של משמר כדי
להבטיח את השתמרותם לדורות. בימים אלה גויסו במיוחד לפרויקט משמרים מקצועיים,
שעוסקים במלאכה, לצידו של רמי סלאמה, מנהל מעבדת השימור בארכיון הציוני
ובפיקוחו. בחודשים הקרובים נלווה את הפרויקט בהצצה לתהליך השימור של תעודות

נבחרות. והפעם, בסימן נסיעות - שימור הדרכונים של הרצל.

אל בלוג השימור

מצאנו מים

קבוצת משפחות מאוקראינה עלתה לארץ ישראל, והקימה את ראשון לציון, המושבה
הראשונה של אנשי העלייה הראשונה, לפני 140 שנים - בט"ו באב של שנת תרמ"ב. מאז
ציינה ראשון לציון עשורים רבים להיווסדה, שלקראתם הודפסו ספרים חגיגיים, המתבוננים
אחורה על הקמת המושבה ועל ציוני הדרך בתולדותיה. כינסנו יחד ארבעה ספרים כאלה,

ועקבנו אחר השינויים בסיפור ההיסטורי בין הדורות.

קראו עוד

האלבום ההיסטורי: משחקי המכביה

המכביה ה-21 הייתה חגיגת ספורט גדולה עם משתתפים מכל העולם ואפילו נשיא ארה"ב,
ג'ו ביידן השתתף בטקס הפתיחה. כעת, אחרי שננעלה, בחרנו את מיטב התמונות,
הכרזות והתעודות מהמכביות הראשונות, שהשתמרו באוספי הארכיון השונים. איך יחצ"נו
את המכביה הראשונה? איזה פריט אומנות ניתן למשתתפי המכביה השנייה? ואיך נראתה

המשלחת ההודית בטקס הפתיחה של המכביה החמישית? כנסו ותגלו.

לצפייה בגלריה

 
הצטרפו לרשימת התפוצה של הארכיון הציוני המרכזי >> לחצו כאן

ולקבוצת הוואטסאפ "מבזקים מהארכיון הציוני" >> לחצו כאן
 

תחקיר, כתיבה ועריכה: 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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