
מצגת על ארכיון המועצה

בישיבת מליאת המועצה  

25.10.09ביום ראשון 

מנהלת  , י אסתר רויניק'הוכנה ע

הארכיון



ומקובל של ארכיון בארץ" נורמלי"מצב 



כך נראה תיק מלא מסמכים שנשמר בתנאי לחות 

"מתאימים"



מה ניתן ללמוד 

?ממסמך בארכיון 

הכרחי להביא 

ס את שירי 'לביה

.ביאליק

זה בהחלט מלמד  

על רוח התקופה  

וההדגשים 

החינוכיים בתקופה  

.המדוברת



הקלה והמפקח על החקלאות התעשיהעל תפקיד אגף 



ולאיזה צורך             

היה קיים       

המפקח על       

התעשיה        

.הכבדה       



רשאית להנפיק  היתהשוחט -מייזלחנה 

.סרטיפיקטים



 והיתה ס'ביהשוחט היקית הקימה וניהלה את - מייזלחנה 

היא   כאן. עד הפרט הקטן ביותר ס'בביהמעורבת בכל תחום 

.נותנת הנחיות כיצד יש לטפל במזרני קש



על הערבות  •
שהיה צריך 
להפקיד  
על   ס'בביה על   ס'בביה

מנת להבטיח  
עזיבה בכל 

מקרה  
שמתעורר 

.הצורך



חנה שומרת  •

ס  'מקומות בביה

לתלמידות 

שצריך להציל 

,  ואפילו דוחה

, באופן זמני

קבלת תלמידות  

.  מארץ ישראל



דוגמא לסיפור חיים  
אחד מיני  , של נערה

רבים המצויים  
בארכיון כתוצאה 
מהחובה לכתוב  מהחובה לכתוב  

תולדות חיים כדי  
להוכיח ידיעת 

עברית על בוריה  
במטרה להתקבל  

החקלאי   ס'לביה
.בנהלל



דוגמא לפניה של

  היתהתלמידה שלא 
מיועדת ללמוד 

חקלאות מלכתחילה  
אבל העובדה שחנה  

הנפיקה   מייזל הנפיקה   מייזל
סרטיפיקטים לעליה  

היא מצאה לנכון  
לפנות בבקשה  

  ס'לביהלהתקבל 
החקלאי בנהלל וכך  

שימו לב  . להינצל
.לתאריך הפניה



אנקדוטה מתוך מסמכי הארכיון



גם אז השתמשו בפרוטקציות



.ס פנו אל ביאליק'כדי למצוא שם לביה



לוגו בעברית על מסמכים  לוגו בעברית על מסמכים  לוגו בעברית על מסמכים  לוגו בעברית על מסמכים  
לללל''''מחומחומחומחו



היו אז, כן        

קשרים ויחסי        

מסחר עם              

.   סור   סוריה.   סור   סוריה



ביקור משלחת      

מפקחים, מורים       

מחוזיים ופקידי       

ההשכלה ויזירת       

זה–במצרים בארץ       

ביקור גומלין       

לביקור אנשי        

חינוך מפלשתינה       

.במצרים       



...חנה מייזל היקית 



המלחמה על "

החלה " העברית   

בתלונה של איש     

נהלל על כך    

שהוא שומע   שהוא שומע   

ס'בביהגרמנית    

ואז  . החקלאי   

מתפרסמת        

בעתוןכתבה    

.5.8.1926-ב" הארץ"   



וכך מתגלגלת  .  

  לעתוןהפרשה    

והארץ " דבר"   

!מזדעזעת    

קרה המקרה    

והמורה לגננות   והמורה לגננות   

נפטר באופן   

חנה. פתאומי   

ל'מחוהביאה ישר    

מורה דובר גרמנית   

.והצמידה לו מתורגמן   



גם הסתדרות 

המורים מתגייסת 

נוזפת  , לעניין

בחנה מייזל בחנה מייזל 

ודורשת פתרון  

.מיידי

זה כמובן היה 

.ענין זמני



גם הועידה        

הרביעית של      

הסתדרות       

י'המורים בא       י'המורים בא      

דורשת בתוקף      

את תיקון      

.העניין      



מכתב התגובה 

של חנה מייזל  

לכל ההתקפות 

.עליה.עליה

נוסח המכתב  

ייקרא לצד  

.המצגת



כהוכחה נוספת  

לחשיבות      

הנושא בעיני  

מייזלחנה   

מצורף כאן  

מכתב שבעקבותיו  מכתב שבעקבותיו  

היא מנתקת קשר   

מחברתה  הטובה  

.חיותה מדגניה  

נוסח המכתב בצמוד   

.למצגת  



-מייזללהוכחת חשיבות העברית בעיני חנה 

שוחט



דוגמא למכתבי  
תודה שמתקבלים  

.בארכיון

מכתב תודה מלו  
מהמוזיאון   לוין

למורשת יהודית  למורשת יהודית  
.בניו יורק

ניתן לקרוא 
תגובות של 

משתמשים בשירותי  
הארכיון בספר  
האורחים של  

.הארכיון


