
1 מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים

חטיבות ואוספים מוסדיים

סרוקתאריךהאוסף/ שם החטיבה סימול
כמות 

(במטרים)

המשרדים המרכזיים של ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית בחוץ לארץ. 1

Z1לשכת - ארץ ישראל ")וינה , המשרד הציוני המרכזי

("הקונגרס הציוני
13.6כן1905-1897

Z211.8כן1911-1905קלן, המשרד הציוני המרכזי

Z331לא1920-1911ברלין, המשרד הציוני המרכזי

Z4 המשרד המרכזי של ההסתדרות הציונית והסוכנות

לונדון, היהודית
215.2חלקי1955-1917

Z5ניו, משרדי הנהלת הסוכנות היהודית בארצות הברית-

יורק
137.2לאואילך 1939

Z6
, S80ראה גם . יורק-ניו, נבה'ג, לשכת נחום גולדמן

לשכת נחום גולדמן
33.2כן1982-1936

Z77.8לא1968-1957לשכת מרדכי קירשנבלום

מחלקות של הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית בישראל. 2

S1147.7לא1978-1918מחלקת הכספים

S3312.5לא1965-1947אגף התקציבים, מחלקת הכספים

S10512.8לא1959-1930האגף להסברה פיננסית, מחלקת הכספים

S6167.5חלקי1980-1919המחלקה לעלייה

S310.6כן1949-1921חיפה, לשכת העלייה

S421.5כן1948-1920תל אביב, לשכת העלייה

S1201.7לא1957-1950האגף לעולי תימן, מחלקת הקליטה

S848.3כן1960-1948מחוז ירושלים, מחלקת הקליטה

S1124לא1967-1951אגף איכלוס, מחלקת הקליטה

S925.7לא1948-1921מחלקת העבודה

S10המדור לפיקוח על לשכות העבודה, מחלקת העבודה ,

תל אביב
3.5לא1947-1935

S15ראה גם . המחלקה להתיישבות חקלאיתS15M , מפות

270חלקי1918-1987ותכניות להתיישבות של המחלקה להתיישבות חקלאית

S92תל אביב, מדור הביטחון, המחלקה להתיישבות חקלאית
4.7לא1960-1951

S998לא1963-1950איזור אשקלון, המחלקה להתיישבות חקלאית

S171.3לא1933-1931המחלקה הכלכלית

S3938לא1972-1948המחלקה הכלכלית

S4014.7לא1948-1936תל אביב, הלשכה הכלכלית

S110.8לא1948-1935המחלקה לים ולדייג

S746.8לא1948-1936חיפה, המחלקה לים ולדייג

S75ראה גם . המחלקה לעליית ילדים ונוערL58 , המשרד

נבה'ג, פריס, הקונטיננטלי של עליית הנוער
247.8כן1972-1933

S11934.7לא1993-1950ש הנריטה סאלד"המרכז לתיעוד של עליית הנוער ע

S2 כולל מחלקת החינוך של המשרד )מחלקת החינוך

(ישראלי ושל ועד הצירים- הארץ
27.3כן1932-1913

S5123לאואילך 1933המחלקה לארגון

S744.3כן1955-1933המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל

S842.3לא1948-1922המחלקה למסחר ותעשייה

S1215.7לא1948-1944המחלקה ליישוב חיילים משוחררים

S130.5לא1948-1944המדור לשיכון עולים

S1414.3לא1948-1926המחלקה הטכנית

S160.7לא1942-1941המדור להתיישבות המעמד הבינוני

S184לא1948-1937המחלקה למלאכה ולמסחר זעיר
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S198.7לא1948-1926המחלקה לסטטיסטיקה

S207.3לא1952-1948המחלקה לענייני היהודים במזרח התיכון

S212.2כן1952-1948המחלקה לפיתוח ירושלים

S223.8לא1927-1924לשכת העיתונות

S2321.3לא1951-1938מחלקת ההסברה

S2536כן1948-1921המחלקה המדינית

S2615.5כן1948-1939ועד ההצלה

S281.2לא1927-1924הוועדה לטיפול בחולים כרוניים

S292.3לא1941-1929ציוניים-המדור לארגון לא

S3068.8לא1968-1920המזכירות הכללית

S31 13לא1948-1928של מחלקות שונות (מכתבים יוצאים)רגיסטרציה

S3234.3לא1965-1939המחלקה לנוער והחלוץ

S342.3לא2001-1946המכון למדריכי חוץ לארץ

S356.8לא1954-1939המחלקה להחזרת הרכוש של יהודי גרמניה

S3610.3לא1959-1949קול ציון לגולה

S3744.5לא1947-1940חיפה, תל אביב, ירושלים, לשכות הגיוס והשחרור

S3827.8לא1980-1956המחלקה ליחסי חוץ

S730.2לא1952-1949הוועדה לחלוקת משלוחים

S71118.5לא1961-1939אוסף קטעי עיתונות

S765.2לא1974-1956תל אביב, הלשכה לקהילות ולארגונים

S772.3לא1970-1948מערכת פאלק און ציון

S780.8לא1979-1978חידון עולמי בציונות לנוער יהודי

S8317.7לא1970-1935מוסד ביאליק

S864.2כן1964-1946המדור לשליחים

S890.6לא1972-1965המחלקה לחינוך ותרבות בגולה

S9028.7לא1952-1936המכון לחקר הכלכלה

S931.2לא1976-1965המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה

S983.1לא1986-1948הספרייה הציונית

S100 פרוטוקולים של ההנהלה הציונית בארץ ישראל ושל

הנהלת הסוכנות היהודית
20.8לאואילך 1921

S1032.8לא1939-1936ו"היחידה לטיפול בנזקי מאורעות תרצ

S1045.7לא1970-1944המדור לחיפוש קרובים

S1092לא1989-1982המדור לשיקום שכונות

S1145לא2002-1989לשכת הדובר, החטיבה לעיתונות

S1210.2לא1950-1947הוצאת הספרים של הסוכנות היהודית

S13310.5לא1970-2001משרד המבקר

S134הפדרציה הספרדית /המחלקה לקהילות ספרדיות

העולמית
33.3לא2005-1990

S136החטיבה לניהול / בטחונות וקרקעות , חטיבת חוזים

מפות ותכניות של חטיבת , S136Mראה גם . נכסים

החטיבה לניהול נכסים/בטחונות וקרקעות, חוזים

122.7לא2004-1970

S13711לא2005-1995"מלילות"פרויקט , המחלקה לעלייה

S1380.3לא1985-1954הלשכה לשירותים רוחניים

S1401970-1947סדרת דרכונים ממגנזת הסוכנות היהודית

חברי ההנהלה ופקידים בכירים של ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית, לשכות יושבי ראש ההנהלה. 3

(סדר כרונולוגי)לשכות יושבי ראש הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית  (א
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S55 1931, ראש המחלקה להתיישבות)לשכת ארתור רופין-

ראש עמית ; 1935-1933, יושב ראש ההנהלה; 1929

ראש ; 1942-1933, של המחלקה ליישוב יהודי גרמניה

ראש המחלקה ; 1942-1935, המכון לחקר הכלכלה

ארכיון , A107ראה גם . (1942-1938, להתיישבות

אישי של ארתור רופין

2.5לא1940-1929

S441948-1935, יושב ראש ההנהלה)גוריון -לשכת דוד בן ;

(1936, ראש עמית של המחלקה לארגון
6.2כן1948-1934

S41 יושב ; כולל המחלקה ליחסי ציבור)לשכת ברל לוקר

ארכיון , A263ראה גם . (1956-1948, ראש ההנהלה

אישי של ברל לוקר

11.3לא1956-1948

S61ראש המחלקה להסברה)ר "לשכת שלמה זלמן שז ,

, ראש המחלקה לתרבות וחינוך בגולה; 1951-1956

(1960-1956, יושב ראש ההנהלה; 1963-1953
6.5לא1963-1951

S62 כולל את לשכת אריה לאון )לשכת לואי אריה פינקוס

 (1975-1973, ין כממלא מקום יושב ראש ההנהלה'דולצ

; 1973-1965, יושב ראש ההנהלה; 1968-1961, גזבר)

, S60ראה גם . (1973-1968, ראש המחלקה לעלייה

לשכת דב יוסף ולואי אריה פינקוס

22.5לא1974-1960

S65 (1965-1961, יושב ראש ההנהלה)לשכת משה שרת .

ארכיון אישי של משה שרת, A245ראה גם 
8.8לא1965-1961

S82 (1975-1974, יושב ראש ההנהלה)לשכת פנחס ספיר
4.7לא1975-1974

S85  (1978-1975, יושב ראש ההנהלה)לשכת יוסף אלמוגי
5.8לא1978-1975

S6741.8לא1987-1974ירושלים, ין'לשכת אריה לאון דולצ

S101יושב ראש )תל אביב , ין'לשכת אריה לאון דולצ

(1987-1978, ההנהלה
19.3לא1987-1968

S111 כממלא , כולל את לשכת יחיאל לקט)לשכת שמחה דיניץ

יושב ראש . (1995-1993, מקום יושב ראש ההנהלה

1993-1987, ההנהלה

46.5לא1995-1987

S122 (1995-1999, יושב ראש ההנהלה)לשכת אברהם בורג
43.6לא1999-1995

S131 (1999-2005, יושב ראש ההנהלה)לשכת סליי מרידור
44.7לא2005 -1999

S139 (2005-2009, יושב ראש ההנהלה)לשכת זאב ביילסקי
25.7לא2005-2009

(לפי סדר אלפבתי)חברי ההנהלה ופקידים בכירים של ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית  (ב

S434לא1953-1948ירושלים, לשכת לוי אשכול

S63ראש ; 1951-1949, גזבר)תל אביב , לשכת לוי אשכול

(1963-1948, המחלקה  להתיישבות
1.3לא1952-1949

S1061.2לא1981-1968און-לשכת מרדכי בר

S132 סלי , עוזרו של יושב הראש)לשכת אבינועם בר יוסף

(מרידור
1.3לא ואילך1999

S69 1לא1978-1968(יועץ ליושב ראש ההנהלה)לשכת סידני ברג

S450.3לא1930-1929לשכת מאיר ברלין

S116 (1996-1987, ל המחלקה לכספים"מנכ)לשכת צבי ברק
0.5לא1992-1963
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S58 ראש המחלקה לפיתוח ירושלים)לשכת זאב גולד ,

(1951, ראש המחלקה לחינוך תורני; 1951-1948
0.7כן1951-1948

S80 יורק-יושב ראש ההנהלה בניו)לשכת נחום גולדמן ,

  (1968-1956, נשיא ההסתדרות הציונית; 1956-1949

יורק-ניו, נבה'ג, לשכת נחום גולדמן, Z6ראה גם 
4.7לא1968-1953

S57 ראה גם  (1949-1948, גזבר)לשכת ישראל גולדשטיין

A364 ,ארכיון אישי של ישראל גולדשטיין

1949-1948; 1961-

1960
2לא

S108 1988, ראש המחלקה לעליית הנוער)לשכת אורי גורדון-

1983)
2לא1988-1983

S24 נציג המחלקה המדינית בצפון )לשכת יהושע גורדון

, נוטרות ומשטרה, אחראי על ביטחון; 1934, הארץ

ארכיון אישי של יהושע , A106ראה גם  (1941-1936

גורדון

2.7לא1938-1929

S46 ראש המחלקה לעלייה ועבודה)לשכת יצחק גרינבוים ,

; 1948-1935, ראש המחלקה לעבודה; 1935-1933

ראש   המחלקה ; 1948-1936, ראש המחלקה לים ודייג

,  ראש ועד ההצלה; 1949, גזבר;  1946-1936, לארגון

ארכיון אישי של יצחק , A127ראה גם . (ואילך1942

גרינבוים

8.2כן1950-1933

S94 1968, מנהל המחלקה לעלייה)לשכת ברוך דובדבני-

1961)
0.3לא1968-1961

S68 1951, ראש המחלקה לארגון)לשכת אליהו דובקין-

; 1968-1947, ראש המחלקה לנוער והחלוץ; 1947

ראה גם  (1961-1951, ראש עמית של קרן היסוד

CM371 ,יומניו של אליהו דובקין

19.5לא1968-1948

L63יושב ראש חבר )בולטימור , רולד הופברגר'לשכת ג

(1987-1980, הנאמנים של הסוכנות היהודית
7.7לא1987-1980

S47ראש המחלקה להתיישבות)הכסטר . לשכת מוריס ה ,

התכתבות של מוריס , CM360ראה גם  (1938-1931

הכסטר. ה

0.5לא1930-1929

S60 1961, גזבר: יוסף)לשכת דב יוסף ולואי אריה פינקוס-

יושב ראש ; 1968-1961, גזבר: פינקוס; 1957

לשכת לואי , S62ראה גם . (1973-1965, ההנהלה

אריה פינקוס

15.2לא1967-1953

S42 גזבר וראש : יוספטל)לשכת גיורא יוספטל ופרץ נפתלי

-1957, גזבר: נפתלי; 1956-1951, המחלקה לקליטה

1956)

12.5לא1957-1951

S1239.7לא1994-1978תל אביב, לשכת עקיבא לוינסקי

S64 (1968-1956, ראש המחלקה לארגון)לשכת צבי לוריא
20.2לא1968-1956

S1102.7לא1993-1978לשכת יוחנן מנור

S91 1978, ל המחלקה לעלייה"מנכ)לשכת עוזי נרקיס-

ראש ; 1991-1978, ראש המחלקה להסברה; 1968

(1993-1991, המשלחת הציונית בצפון אמריקה
10.8לא1994-1968

S48 ראש המחלקה לחינוך ובריאות)לשכת הנריטה סאלד ,

ארכיון אישי של  , A125ראה גם . (1931-1927

הנריטה סאלד

1.5לא1930-1928
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S49 ראש ; 1933-1930, גזבר)לשכת ורנר דוד סנטור

ראש עמית של ; 1933-1931, המחלקה לעלייה ועבודה

ראש המחלקה ;  ואילך1933, המחלקה הגרמנית

(1937-1935, לעלייה

3.8לא1942-1930

S50ראה גם . לשכת הרי סקרA289 , ארכיון אישי של הרי

סקר
1לא1930-1927

S81 1927, ראש המחלקה לעלייה)פיק  (הרמן)לשכת חיים-

1922)
0.8לא1927-1922

S51ראש עמית של הוועד המשותף )פישמן . לשכת יהודה ל

-1946, המחלקה לנוער והחלוץ/לענייני נוער והמדור

-1948, ראש המחלקה למלאכה ומסחר זעיר; 1939

1938)

9.3לא1948-1935

S52 עמית וראש -גזבר)לשכת יהושע השל פרבשטיין

ראה גם . (1933-1931, המחלקה למסחר ותעשייה

AK42 ,ארכיון אישי של יהושע השל פרבשטיין

0.8לא1933-1932

S115 ראש המחלקה לעליית ילדים ונוער)לשכת משה קול ,

ארכיון אישי של משה , A379ראה גם . (1966-1946

קול

10.2לא1966-1948

S117 ראש המחלקה לעליית ילדים )לשכת יוסף קלארמן

(1978-1968, ונוער
1.7לא1978-1958

S53 ראש המחלקה למסחר ותעשייה)לשכת אליעזר קפלן ,

; 1948-1935, אחראי ללשכה הכלכלית; 1935-1933

-1948, ראש המחלקה להתיישבות; 1948-1933, גזבר

ארכיון אישי של אליעזר קפלן , A92ראה גם , (1943

37.3כן1948-1933

S54 ראש המחלקה )לשכת אפרים פישל רוטנשטרייך

-1938, למסחר ותעשייה וגזבר של ההסתדרות הציונית

ארכיון אישי של אפרים פישל , AK652ראה גם . (1935

רוטנשטרייך

1.7לא1938-1935

S87 1968, מנהל המחלקה להסברה)לשכת משה ריבלין-

25לא1977-1962(1977-1961, ל הסוכנות היהודית"ל ומנכ"מזכ; 1958

S959.7לא1973-1961ג"לשכת שמחה רלב

S102ראש המחלקה לארגון)תל אביב , לשכת אברהם שנקר ,

1978-1968)
1.3לא1983-1976

S56 ראש המחלקה לעלייה ועבודה)לשכת יוסף שפרינצק ,

1931-1929)
1.3לא1930-1929

S59 ראש המחלקה לעלייה)לשכת שלמה זלמן שרגאי ,

ארכיון אישי של שלמה , A374ראה גם . (1968-1953

זלמן שרגאי

3.2כן1968-1948

S66 לשכת ראש , 1992משנת )לשכת ראש המחלקה לארגון

: ראשי המחלקה לארגון )(ל"המחלקה ולשכת המנכ

, 1981-1978, פיי שנק, 1978-1968, אברהם שנקר

-1987, יצחק ורשבסקי,  1982-1981, קלמן סולטניק

   ; 1992-, אלי אייל, 1992-1987, ו ורניק'ג, 1982

(   1988-, רמי קורנבלום: ל המחלקה לארגון"מנכ

32.1לא1968ואילך 

S107 ראשי המחלקה לעלייה)לשכת ראש המחלקה לעלייה :

6לא1992-1983(1992-1988, אורי גורדון; 1988-1983, חיים אהרון

משרדי המשנה של ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית ומוסדות שנוסדו ביוזמתן. 4
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חטיבות ואוספים מוסדיים

L1"המחלקה הארץ"ו" הוועדה לחקירת ארץ ישראל-

ברלין, "ישראלית
3.3כן1911-1903

L224כן1920-1908ירושלים, תל אביב, יפו, המשרד הארץ ישראלי

L316.3כן1921-1918ירושלים, ועד הצירים

L410כן1921-1918יפו, ועד הצירים

L51.8כן1917-1909נציגות ההנהלה הציונית בקושטא

L616.2כן1920-1914לשכת ההסתדרות הציונית בקופנהגן

L75לא1924-1920לשכת ההסתדרות הציונית בברלין

L8לשכת ההסתדרות הציונית בפריס בזמן ועידת השלום
0.7לא1919-1918

L95.3לא1933-1925פריס, נשיאות הוועד הפועל הציוני

L1043.3לא1960-1945משרדי הסוכנות היהודית בפריס

L110.7לא1933-1929ברלין, מרכז הנוער הציוני

L125.7לא1934-1919לונדון, הוועדה למען האוניברסיטה העברית

L13המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל ,

לונדון
2.8לא1937-1933

L14דין הכבוד של ההסתדרות -דין הקונגרס ובית-בית

הציונית
2.5לא1949-1921

L18תל אביב, יפו, חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל ,

ירושלים וברלין
77.7לא1953-1908

L7518.7לא1953-1908תל אביב, חברת הכשרת היישוב

L197.7לא1948-1934סוכנות הידיעות פלקור

L20 10.8לא1950-1921לונדון וירושלים, "העולם"משרד מערכת

L22נציגות ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית ליד חבר-

נבה'ג, הלאומים
20.3כן1948-1925

L23"5.2לא1946-1937חברה ארץ ישראלית להתיישבות חקלאית, "פאזא

L24"0.2לא1928-1926מחצבה בירושלים, "סלע

L256.3לא1964-1927תל אביב, הוועד הארצי לשקל בארץ ישראל

L300.3לא1922-1921תל אביב, בנק פועלי ארץ ישראל

L3374לאואילך 1919הארכיון הציוני המרכזי

L3417.2לא1966-1948נבה'ג, גזברות הסוכנות היהודית

L352לא1948-1945ושינגטון, משרד הסוכנות היהודית

L370.5לא1949-1947בודפשט, משרד הסוכנות היהודית

L390.8לא1929-1923פריס, ועדת ההלוואות

L4135.2לא1948-1925רחובות, התחנה לחקר החקלאות

L42 8לא1950-1906(בית הספר ובית הנכות)בצלאל

L44Palestine Corporation1951-19360.2לא

L4712.3לא1970-1945פרנקפורט, משרדי הסוכנות היהודית

L501.7לא1981-1899לונדון, אוצר התיישבות היהודים

L51פלשתינה בנק -אנגלו/(ק"אפ)פלשתינה קומפני -אנגלו

(כיום בנק לאומי לישראל) (ב"אפ)
50לא1950-1903

L52 ועדת הקימוצים במוסדות הסוכנות היהודית

וההסתדרות הציונית
0.2לא1931-1930

L530.3לא1928-1922ועד הבריאות

L541.8לא1945-1926ועד פקידי הסוכנות היהודית

L550.5לא1948-1931לשכת המודיעין הציונית

L562לא1948תל אביב, המלווה הלאומי

L57"52.5לא1971-1934תל אביב, מ"משרד נאמנות בע" - העברה

L58נבה'ג, פריס, המשרד הקונטיננטלי של עליית הנוער .

המחלקה לעליית ילדים ונוער, S75ראה גם 
13.5כן1955-1945
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חטיבות ואוספים מוסדיים

L59 (ט"אחרי מאורעות תרפ)הוועדה המשפטית המרכזית
1.7לא1930-1929

L600.2לא1992-1984מ"בע, תעשיות בהתיישבות כפרית

L61Joint Palestine Survey Commission19270.2לא

L622לא1953-1948תל אביב, ל"מוסדות לטיפול במח

L65ראה גם . יורק-ניו, קהיליית ציון אמריקאיתJ110 ,

תל אביב, קהיליית ציון אמריקאית
8.3כן1928-1924

L664.3לא1940-1939יורק-הביתן הארץ ישראלי ביריד העולמי בניו

L678.5לא1988-1957מערכת כתבי הרצל

L700.5כן1990-1920מדור אסירי ציון

L710.2לא1937הביתן הארץ ישראלי ביריד העולמי בפריס

L736.5לא1881-1914היסטוריה דוקומנטטיבית של הציונות

L74 2לא1996-2001(ר"איל)ארגון יהודי עולמי להשבת רכוש

משרדים ונציגויות של המחלקה לעלייה, משרדים ארץ ישראליים

L1533.2כן1946-1940הנציגות בקושטא, המחלקה לעלייה

L1650.5לא1969-1944רומא, המשרד הארץ ישראלי באיטליה

L1731.5לא1949-1939נבה'ג, המשרד הארץ ישראלי בשווייץ

L211.5לא1939-1920ריגה, המשרד הארץ ישראלי בלטביה

L2626.7לא1951-1949המשרד בטריפולי, המחלקה לעלייה

L270.2לא1952-1949המשרד בעדן, המחלקה לעלייה

L2811.5לא1956-1948המשרד במרוקו, המחלקה לעלייה

L2933לא1956-1949המשרד במרסיי, המחלקה לעלייה

L310.3לא1944-1943ברצלונה, מדריד, הנציגות בספרד, המחלקה לעלייה

L320.7לא1944ליסבון, הנציגות בפורטוגל, המחלקה לעלייה

L364לא1926-1921ורשה, משרד העלייה

L380.2לא1949-1948פראג, משרד העלייה

L403.2לא1960-1946לונדון, המחלקה לעלייה

L437.7לא1961-1930וינה, משרד העלייה

L451.7לא1961-1956אתונה, המחלקה לעלייה

L460.2לא1963-1956גיברלטר, המחלקה לעלייה

L482כן1965-1939טריאסט, המשרד הארץ ישראלי

L491לא1978-1949נבה'ג, המחלקה לעלייה

L6411לא1948-1929יורק-ניו, המשרד הארץ ישראלי בארצות הברית

L692.5לא1956-1952המשרד הארץ ישראלי בטוניס

L720.2לא1937-1933המשרד הארץ ישראלי בברלין

לשכות הקונגרסים הציוניים. 5

LK12.8לא1921קרלסבד, ב"לשכת הקונגרס הי

LK21.8לא1923קרלסבד, ג"לשכת הקונגרס הי

LK32.5לא1925וינה, ד"לשכת הקונגרס הי

LK43.2לא1927בזל, ו"לשכת הקונגרס הט

LK53.3לא1929ציריך, ז"לשכת הקונגרס הט

LK63.2לא1931בזל, ז"לשכת הקונגרס הי

LK72.8לא1933פראג, ח"לשכת הקונגרס הי

LK84.8לא1935לוצרן, ט"לשכת הקונגרס הי

LK94.7לא1937ציריך', לשכת הקונגרס הכ

LK103.7לא1939נבה'ג, א"לשכת הקונגרס הכ

LK112.5לא1946בזל, ב"לשכת הקונגרס הכ

LK122.2לא1951ג"לשכת הקונגרס הכ

LK131.7לא1956ד"לשכת הקונגרס הכ

LK141.3לא1961-1960ה"לשכת הקונגרס הכ

LK151.7לא1965-1964ו"לשכת הקונגרס הכ
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חטיבות ואוספים מוסדיים

LK161.5לא1968-1967ז"לשכת הקונגרס הכ

קרן קימת לישראל. 6

KKL123כן1920-1902האג, קלן, וינה, הלשכה הראשית

KKL25.8כן1922-1907האג, קלן, הלשכה הראשית

KKL3 (במסגרת המשרד הארץ ישראלי)הנציגות בארץ ישראל 

תל אביב , יפו, והוועד לענייני קרן קימת לישראל

וירושלים

5.8כן1922-1908

KKL4 5.3כן1931-1919ברלין, (פולק. א)הנציגות באירופה

KKL5ראה גם . ירושלים, הלשכה הראשיתKL5M , מפות

ותכניות להתיישבות של קרן קימת לישראל
717.2חלקי1997-1922

KKL62.5לא1972-1925לונדון, הוועד הארצי באנגליה

KKL73לא1962-1929בואנוס איירס, הוועד הארצי בארגנטינה

KKL86.7לא1959-1934משרד המים

KKL9 7.8כן1950-1936(טבריה)משרד הגליל

KKL102.7חלקי1963-1914פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון

KKL114.5כןאוסף בולים

KKL12 0.2לא1935-1940(לטביה)המשרד בריגה

KKL13"0.2לא1969-1941"הימנותא

KKL14ש אברהם גוטקובסקי"אוסף בולי קרן קימת לישראל ע
4.3כן

KKL15150לא1964-1946המדור לרכוש יהודי בגולה

KKL162.7לא1995-1961המכון לחקר שימושי קרקע

KKL171לא1983-1973ירושלים, קרן קימת לישראל, לשכת הדובר

KKL180.3לא1965-1939מסמכים משפטיים. קרן קימת לישראל

קרן היסוד. 7

KH133.3לא1926-1920לונדון, הלשכה הראשית

KH210.5לא1926-1920ברלין, המחלקה למרכז אירופה

KH30.3לא1939-1922ריגה, הלשכה בלטביה

KH4310.3לאואילך 1926ירושלים, הלשכה הראשית

KH51.3לא1950-1948יורק-ניו, המשרד לאמריקה הלטינית

KH6 5.3לא1962-1954פריס, ירושלים, סגל (סם)לשכת שמואל

KH7 המגבית הארץ ישראלית המאוחדת(U.P.A ,יורק-ניו)
8.3לא1940-1933

KH813.7לא1959-1925הוועד הארצי של קרן היסוד

KH91לא1936-1920אמסטרדם, הלשכה בהולנד

(פרט לארצות הברית)ארכיונים ושרידי ארכיונים של הסתדרויות ציוניות ארציות ותנועות ציוניות ואוספי תעודות לתולדות הציונות בארצות שונות . 8

F10.3לא1986-1898אוסטריה

F270.2לא1989-1934אוסטרליה

F192.5לא1982-1937אורוגוואי

F101985; 1930-1900איטליה-

1945
24.2לא

F265.2לא1983-1903ארגנטינה

F21943 ;1898-1895בולגריה-

1919
0.2לא

F220.5לא1958-1933ברזיל

F1392.5לא1989-1918בריטניה הגדולה

F32.7לא1938-1903גליציה המזרחית

F41.7לא1983-1896גרמניה

F2426.7לאואילך 1892דרום אפריקה
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F51955 ;1938-1903הולנד-

1945
13.3לא

F180.2לא1923-1922הוועד הציוני בהאג

F360.6לא1950-1905הונגריה

FA3 הונגריה -Politika Történeti Intézet Levéltára ,

Budapest , וינט ובאיחוד 'צילומי תיקים העוסקים בג

י"מפא

0.2לא1947-1945

F230.2לא1959-1916יוון

F80.2לא1940-1935לטביה

F460.2לא1917ליטא

F60.3לא1945-1941מאוריציוס

F35 0.2לא1923-1917(חרבין)המזרח הרחוק

F210.2לא1923-1913מצרים

F200.2לא1959-1916מרוקו

F330.2לא1935-1898פולין

FA5 רשימת תיקים השמורים בארכיון היהודי המרכזי

פולין, בוורשה
0.2לא1950-1946

F370.2לא1977-1946פרגוואי

F280.2לא1973פרו

F290.2לא1974-1970פרס

F150.3לא1938-1925כוסלובקיה'צ

FA1כיה 'צ -Archiv Ustav T.G. Masaryka, Prague ,
צילומי תיקים נבחרים בענייני היהודים

0.2לא1833-1892

FA4
, Archiv Kancelare Presidenta Republiku- כיה 'צ

Prague ,ארץ ישראל , צילומי תיקים העוסקים בציונות
ויהודי

כיה  '       צ

0.7לא1919-1950

F111973 ;1933-1920צרפת-

1945
4לא

F141.8לא1954-1945קובה

F161לא1983-1898קנדה

F343.2לא1978-1936רודזיה

F92.7לא1948-1882רומניה

F71.2לא1941-1898רוסיה

F3019.8לא1971-1890צנציפר לתולדות הציונות ברוסיה-אוסף אריה רפאלי

FA2 אודסה -Oddesky j Gossudarstvyennyi 

Oblastnoy Archiv , צילומי תיקים העוסקים בתנועת

והציונות" חיבת ציון"

0.2לא1911-1867

F520.2לא1995-1943שבדיה

F123.5לא1997-1932שווייץ

F170.2לא1961-1946התנועה הרביזיוניסטית

F48 התאחדות הציונים הכלליים באירופה ואפריקה

פריס, הצפונית
7.7לא1970-1920

F49ההנהלה , הסתדרות עולמית לנשים ציוניות, ו"ויצ

הסתדרות נשים  , J35ראה גם . תל אביב, העולמית

ו"ויצ- עבריות בארץ ישראל 

52.3כן1970-1920

F50ס 'ווג(WUJS -  התאחדות עולמית של סטודנטים

(יהודיים
35.3לאואילך 1950

F541.5לא1946-1921אוסף תעודות לתולדות פועלי ציון שמאל  בארגנטינה



10 מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים

חטיבות ואוספים מוסדיים

אגודות וארגונים ציוניים ואוספי תעודות לתולדות הציונות בארצות הברית, ארכיונית של הסתדרויות. 9

F25Collection of Material on Zionism in America1897-19796לא

F31Hadassah Committee for the Study of Arab-

Jewish Relations
0.2לא1940-1943

F32Hadassah (U.S.A.)1932-19775.7לא

F38Zionist Organization of America1918-197619כן

F39American Zionist Emergency 

Council/Committee - American Zionist Council1939-197011.2לא

F40American Christian Palestine Committee1925-19611.3לא

F41"Americans for Haganah – Israel Speaks"1947-19501.3לא

F42Pro-Palestine Committee1930-19570.5לא

F43Palestine Economic Corporation1922-19601.2לא

F44ESCO Foundation1942-19430.3לא

F45American Economic Committee for 

Palestine/Israel . ראה גםJ23 , הוועד הכלכלי

.תל אביב, האמריקאי לארץ ישראל

1.5לא1932-1954

F47Inter-University Committee on Israel1960-19711.8לא

F51"Massad" - Hebrew Camps for Boys and Girls
4.9לא1935-1990

F53American Zionist Youth Foundation 1969-19960.2לא

(מקומות יישוב, ארגונים, מוסדות)היישוב היהודי בארץ . 10

J1 169לא1949-1918(כולל הוועד הזמני)הוועד הלאומי של כנסת ישראל

J17103.7לא1949-1932מחלקת החינוך של הוועד הלאומי

J32.7לא1948-1947משמר העם

J42.2כן1939מפקד האוכלוסיה היהודית של ירושלים

J6"7לא1941-1919טבריה, "אחוזת בית

J813.2לא1949-1936תל אביב, כופר היישוב ומגבית ההתגייסות וההצלה

J1019.7לא1948-1939תל אביב, הוועד הארצי למען החייל היהודי

J11הוועדה המרכזית , הוועד הארצי למען החייל היהודי

תל אביב, לטיפול במשפחת החייל והנוטר
33.8לא1947-1939

J123.8לא1945-1939אוספים צבאיים

J141.2לא1935-1933הוועד המאוחד ליישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל

J15"חברה להתיישבות היהודים בארץ ישראל , "א"פיק

ראה גם . חיפה, יפו, (כולל רשויות שקדמו לה בארץ)

J15M , א"אוסף מפות ותכניות של פיק

239לא1957-1882

J18 ארגון עולי מרכז  - (ואוסטריה)התאחדות עולי גרמניה

תל אביב, "עלייה חדשה"מפלגת - אירופה 
2.3כן1985-1935

J201.5כן1959-1940תל אביב, התאחדות עולי פולין בארץ ישראל

J253.3כן1946-1940תל אביב, נציגות יהדות פולין בארץ ישראל

J216.7כן1949-1947מחנות של גולי קפריסין

J23ראה . תל אביב, הוועד הכלכלי האמריקאי לארץ ישראל

 F45, American Economi Committee forגם 

Palestine/Israel

10.7לא1937-1932

J247.7כן1960-1940ארגון עולי הולנד

J260.2לא1937-1936לשכת האבן העברית

J27"פליטים , ם"בית מלאכה לסופרי סת, "בית הסופרים

מארץ ישראל במצרים
0.3לא1919-1916

J28ראה גם . תעודות הנוגעות לפליטי ארץ ישראל במצרים

A192 , ארכיון דוד יודילוביץ
0.2לא1918-1915

J290.5לא1919-1912תעודות לתולדות משק רוחמה
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J300.3לא1922-1918ועד הסיוע וועד העיר ליהודי צפת

J310.2חלקי1922-1830תעודות לתולדות יהודי צפת

J53 0.8לא1944-1897צפת, "כל ישראל חברים"בית ספר של

J320.2חלקי1906-1847פנקסים של כוללים ומוסדות היישוב הישן

J33/JK2.3חלקי1830ואילך תעודות שונות לתולדות היישוב

J35 ראה גם  . ו"ויצ- הסתדרות נשים עבריות בארץ ישראל

F49 , ההנהלה , הסתדרות עולמית לנשים ציוניות, ו"ויצ

תל אביב, העולמית

2.5לא1940-1920

J36 אוסף פטיציות בקשר למשלוח טלגרמות באותיות

(עמיקם. י)עבריות 
0.2לא1933

J380.2לא1937-1935חיפה, התאחדות החיילים המשוחררים העבריים

J41 11.5לא1948-1868"מקוה ישראל"בית הספר החקלאי

J42הנציג בארץ ישראל , חברת העזרה של יהודי גרמניה

(אפרים כהן)
0.2לא1916-1911

J43 0.2לא1927-1911תל אביב, "שולמית"בית הספר לנגינה

J440.2לא1917-1911תעודות על התיישבות בתל עדשים

J450.2לא1914-1913הגימנסיה העברית

J480.2לא1952-1932איגוד נשים אקדמאיות בארץ ישראל

J490.3לא1941-1908תעודות לתולדות כפר תבור

J56 0.3חלקי1925-1910"הרצליה"תעודות לתולדות תל אביב  וגימנסיה

J57ראה גם . תעודות לתולדות ראשון לציוןA192 , ארכיון

אישי של  דוד יודילוביץ
0.2לא1940-1882

J580.2לא1958-1879תעודות לתולדות יסוד המעלה

J720.8לא1948-1935תעודות לתולדות נהריה

J750.8כן1951-1920ישראל-התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות בארץ

J791.7לא1961-1938תל אביב, התאחדות בעלי התעשייה בארץ ישראל

J811.2לא1967-1915לונדון, "אחוזה א", כרכור

J820.2לא1947-1924תעודות לתולדות חדרה

J840.2לא1970-1948תעודות לתולדות משמר הירדן

J85 כולל חברת )אביב -תל, אודסה, מ"בע" גאולה"חברת

(בפירוק" גאולה"
17כן1996-1902

J86"2לא1941-1922(רעננה וגן יבנה)" חברת אחוזה אלף ניו יורק

J870.2לא1963-1939איגוד אומנים ומורים למוסיקה

J88 0.5לא1941-1931(גני הדר- רוזוביה )רמות מאיר

J89" חברה לעזרת הנרדפים על היהדות והציונות - מגן

תל אביב, "ברוסיה הסובייטית
2לא1977-1928

J90 ועד . (בזמן מלחמת העולם הראשונה)ועד ההגירה

, יודילוביץ, ראה גם ארכיון דוד" - שיבת ציון"המאוחד 

A192

3.7לא1921-1917

J911.5לא1952-1921בית הספר לבנות בעיר העתיקה

J939.8לא1969-1929("אמיקא"ו" קרן העזרה"כולל )א בישראל "יק

J941לא1980-1957תל אביב, ארגון עסקנים ציוניים יוצאי רומניה בישראל

J95 4לא1956-1923(א"סט)סוכנות טלגרפית ארץ ישראלית

J960.2לאאוסף עיתונות היתולית ארץ ישראלית

J97 זכרון יעקב , ירושלים, בארץ ישראל" בני ברית"מסדר

ותל אביב
19.5לא1975-1888

J983.8לא1980-1947ש רובין"האקדמיה למוסיקה ולמחול ע

J990.2לא1949-1934סדום, חברת האשלג

J1000.2לא1964-1935תל אביב, ברית הציונים הכלליים בארץ ישראל

J101"0.7לא1987-1974חיפה, "הקהילה הציונית הראשונה

J102"0.2לא1921-1918"מגן דוד אדום
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J103 11.7לא1939-1923ירושלים ותל אביב, ברלין, "משק"חברת

J1041.8לא1957-1925חיפה, חברת הכשרת מפרץ חיפה

J105הלשכה המאוחדת של המוסדות היישוביים בארץ ישראל
0.8לא1931-1929

J106"0.2לא1948-1941תל אביב, "תנועת עם

J107 5לא1977-1929חיפה, "ים-גב"חברת

J1080.3לא1939-1928לשכת עורכי דין

J109Council of Jews from Germany ; מועצה של יהודים

מזכירות ירושלים, יוצאי גרמניה
1.7לא1984-1950

J118Council of Jews from Germany ; מועצה של יהודים

מזכירות תל אביב, יוצאי גרמניה
3.5לא1976-1944

J110ראה גם  . תל אביב, קהיליית ציון אמריקאיתL65 ,

יורק-ניו, קהיליית ציון האמריקאית
4כן 1988-1924

J111"18.5לא1960ואילך תל אביב, ישראל" רוטרי

J112The Jerusalem Post  (אוסף קטעי עיתונות)38.5לא 1970-1932

J113144.3לא 1977-1918הנהלת הסתדרות מדיצינית הדסה

J11472.7לא1985-1940מועצת הדסה בישראל

J1152חלקי1947-1936אוסף לתולדות המיסוי בארץ ישראל

J1160.5כן 1929-1923אגודת האדריכלים בארץ ישראל

J11715לא 1976-1918ש הנריטה סאלד"בית הספר לאחיות של הדסה ע

J119 אוסף תעודות לתולדות הפעילות החינוכית של קרן

קימת לישראל
0.7לא 1994-1920

J120 0.3לא1947-1932רומניה- לשכת המסחר ארץ ישראל

J1211.3כן1959-1935חברה לשיכון עממי

J1220.8לא1984-1917אוסף תעודות לספר מינסק

J123המרכז ללימודי /מרכז ויץ ללימודי הפיתוח

המרכז לחקר ההתיישבות/הפיתוח
2.2לא 1990-1960

J12411.5לא1970-1995המועצות-ארגון אסירי ציון מברית

J125 14.2חלקי1940-1990כוסלובקיה'צ (עולי)התאחדות יוצאי

J1260.5לא1939-1965אגודה חקלאית להתיישבות שיתופית, כפר אוריה

JK1800.2>לא1931-1951מ"האוצר הארצישראלי עברי לחקלאות בע

JK1810.2>לא1937תעודות לתולדות פתח תקוה

JK1820.2>לא1910רה'סג

JK1830.2>לא1926-1934בית לחם הגלילית

JK1840.2>לא1934-1988חברות הנוער בקיבוץ עין חרוד

JK1850.2>לא1939ש אוסקר כהן בחדרה"ספרייה ע

JK1860.2>לא1870-1954ש מאיר דה רוטשילד"בית החולים ע

JK1870.2>לא1925-1950מחברות ורשימות של תלמידים, תכנית לימודים

JK1880.2>לא19481948, גזרת החולה במלחמת השחרור

JK1890.2>לא1994-2003קטעי עיתונים אודות פתח תקוה

JK1900.2>לא1940כפר סובא ובית נקובה

JK1910.2>לא1950נוהל העלאת שיירה להר הצופים

JK1920.2>לא20-אמצע שנות התוצאות הבחירות למוסדות היישוב היהודי בחיפה

JK1930.2>לא19821936-1982 - 1936, ארועים היסטוריים בגליל העליון

JK1940.2>לא1926שכונה על יד רמלה

JK1950.2>לא1940-1949חברות נוער, קיבוץ הזורע

JK196 0.2>לא1928-1935"נטעים"אגודת

JK197 התאחדות עולמית לאחריות בקרקעות ארץ "חברת

 World Union for Land Insurance)" מ"ישראל בע

in Palestine Inc)

0.2>לא1927
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JK198 התאגדות ארצישראלית לתערוכות וירידים "חברת

"מ"בע
0.2>לא1925

JK199 0.2>לא1936-1937"השרון המאוחד"אגודת הנהגים ההדדית

JK201"0.2>לא1906-1927"אחוזת בית

JK2020.2>לא1929-1960כפר הנוער בן שמן

JK2030.2>לא1953-1954ירושלים, למל' בית הספר לבנות א

JK204 0.2>לא1910-1913(דל אצל טבריה'חברת מג)מגדל

JK2050.2>לא1947-1948"השחר"חטיבת , כח המגן העברי

JK2060.2>לא1949חבל ימי לארץ ישראל

JK2070.2>לא1947-1948ועד הלשון העברית בארץ ישראל

JK208 0.2>לא1979-1982(שייך-שארם א)תעודות לתולדות אופירה

JK2090.2>לא1884תעודות לתולדות טבריה

JK210"0.2>לא1939-1941ירושלים, "פנימיית חורב

JK2110.2>לא1933-1935חוזי מכר של אנשים פרטיים

JK2120.2>לא1996-1998הקמת יישוב קדיתא

JK2130.2>לא1998פיתוח אזורי של מבואות החרמון

JK214 האופציות הטופוגרפיות למיקום ההתיישבות היהודית

בחברון
0.2>לא2005

JK2150.2>לא1924-1925יומן נסיעה לארץ ישראל. קהיליית ציון אמריקאית

JK2160.2>לא1929בחינת בגרות בעברית

JK2170.2>לא1945קרקעות של מושבה מטולה

JK2180.2>לא2007מרכז ציוני רוסיה

JK2190.2>לא1929ההתיישבות היהודית בחברון

JK2200.2>לא1940-1944מאה שערים. עיריית תל אביב

JK2210.2>לא1933-1934מאנית'החברה החקלאית הסורית עות

JK222 0.2>לא1956"הבונה"איגוד מהנדסים וטכנאים ציוניים

JK2230.2>לא2009בית זית

JK224בית הפרופ, ר בן עמי"מכון רנטגני בהנהלת ד '

ירושלים, נסקי'דולז
0.2>לא1927-1928

JK2250.2>לא1928-1930חיפה, בת גלים- רופא קופת חולים - אפשטיין  [?].י

JK226 0.2>לא2004"1947- אקסודוס " - "ז"תש- יציאת אירופה "מגילת

JK2270.2>לא1923פנקס חשבונות של בנק

JK2280.2>לא1923-1925פנקסי רישום של מכתבים יוצאים ונכנסים

JK229 0.2>לא1946(עזה בירושלים' דייירת ברח)עצומה על תשלום חוב

יהודיים אחרים-משרדי הקונגרס היהודי העולמי ומוסדות כלל. 11

C15.6לא1969-1954בואנוס איירס, הנציגות בארגנטינה

C299כן1968-1936המשרד בלונדון

C3180.2כן1986-1936נבה'המשרד בג

C41977 ;1946-1945שטוקהולם, הנציגות בשבדיה-

1964
2.5כן 

C561לא1992-1948יורק-המשרד בניו

C634.3לא 1998-1946המשרד בישראל

C7American Jewish Conference, New York1948-1943 20.3כן

C8World Conference of Jewish Organizations 

(COJO),  New York
0.5לא1977-1963

C910לא1986-1962רומא, המשרד באיטליה

C10112חלקי1992-1945פריס, המשרד בצרפת

C11Federation of Polish Jew in Great Britain and 

Ireland 
0.2לא 1954-1941

C120.8לא1981-1929אוסף של הקונגרס היהודי הקנדי

C141.2לא1968-1950המשרד בפרנקפורט
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C15לאהקונגרס היהודי האירופי?


