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אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

הודעות ועדכונים
בין התאריכים 23.8.22 - 1.9.22 כ"ו באב - ה' באלול תשפ"ב, הארכיון יהיה סגור בשל חופשה

מרוכזת של עובדי ההסתדרות הציונית העולמית.
בחודש תשרי החל מיום ראשון, כ"ט אלול  25.9.22, ועד ליום שני, כ"ב תשרי  17.10.22, אולם
הקריאה יהיה סגור למבקרים. שירותי קהל יפעלו בימי העבודה בין החגים. הארכיון ישוב לפעילות

רגילה ביום שלישי, כ"ג בתשרי, 18.10.22.
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.

מה בתוכנית?
הצצה נוספת לפרויקט שימור ארכיון תיאודור הרצל, בשיתוף הארכיון הציוני המרכזי
והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל במסגרתו עומלים משמרים מקצועיים על מסמכים,
ספרים ויצירות אמנות. והפעם, לציון 125 שנה לקונגרס הציוני הראשון - על שימור
התוכנייה המקורית של הקונגרס עם כתמי השתייה, עם סימוני הקיפול ועם הסלוטייפ

שהדביק את חלקי הדף.

אל בלוג השימור

אחוזת בית הטבריאנית

חוויה אישית של יגאל ביבי מהמפגש עם תעודות מהארכיון הציוני בזמן כהונתו
כראש עיריית טבריה.

אל בלוג הארכיון

בחליפה ובעניבת פרפר

"אנחנו ישבנו ונועצנו, החלטנו וקבענו, ואחר כך חזר כל אחד מאתנו לעסקיו. ואילו את
הקונגרס עצמו עשה הרצל בלבד, הוא לבדו לגמרי, בכספו ובעבודתו."

כך כתב ד"ר מרדכי זאב אהרנפרייז, מזכיר הוועדה להכנת הקונגרס הציוני הראשון,
שהקיץ ימלאו 125 שנים לקיומו. במשך כחצי שנה עסק בנימין זאב הרצל בהכנות לקונגרס,

והיה מעורב בכל פרט ופרט, מן הגדול ועד לקטן ביותר.

קראו עוד

 
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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