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ראלי כפי שנעשה באתר האיגוד היש) לדף הבית של הארכיונים מביאיםלא הקישורים : הערה

 .חטיבות הקיימות בארכיוןאו ל/ חיפוש המתקדםל/ ישירות לחיפוש  אלא (לארכיונאות ולמידע

 .במקלדת Ctrlכדי שהקישורים יעבדו יש לעמוד על הקישור וללחוץ על מקש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ד"בס

 

 s.org.il/links_show_506.htmlhttp://www.archive: המידע נלקח מתוך

 קטגוריות הארכיונים                           

 

 

 

 4' עמ מדינת ישראל: 'פרק א

 5' עמ חינוך ותרבות :'פרק ב

 6' עמ תנועות אידיאולוגיות: 'פרק ג

 7' עמ מורשת: 'פרק ד

 7' עמ שואה ותקומה: 'פרק ה

 8' עמ ארכיונים אוניברסיטאיים: 'פרק ו

 8' עמ ארכיונים אזוריים: 'פרק ז

 9' עמ וישוביים ארכיונים קיבוציים: 'פרק ח

 11-11' עמ ארכיונים עירוניים: 'פרק ט
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 מדינת ישראל: 'רק אפ

 

 גנזך המדינה( 1

 http://www.archives.gov.il/ArchiveGov/archiveSearch.htm -לחיפוש בגנזך

 

 טחוןיל ומערכת הב"ארכיון צה( 2

 http://www.archives.mod.gov.il/pages/search/advanced_search.asp?AR=1 -לחיפוש בארכיון

 

 הארכיון הציוני המרכזי( 3

 http://www.zionistarchives.org.il/Pages/AdvancedSearch.aspx?ts=archive -לחיפוש בארכיון

 

  ארכיון הכנסת( 5

 http://www.knesset.gov.il/archive/heb/Locating.htm -החומר הקיים בארכיון

                                http://www.knesset.gov.il/archive/heb/Collection.htm 

 

  לשכת העיתונות הממשלתית -ארכיון התצלומים הממשלתי ( 6

 &http://147.237.72.31/scripts/topsrch/topapi.dll?ShowWelcomeHtml&H1 -לחיפוש בארכיון

 

  ארכיון הקרן הקיימת לישראל( 7

 /http://lmsweb.kkl.org.il -לחיפוש בארכיון הצילומים

 

  ארכיון רשות העתיקות( 8

   archives.org.il/Default_heb.aspx-http://www.iaa -כיוןלחיפוש באר

 

  הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי( 9

 holdings-http://cahjp.huji.ac.il/search -לחיפוש בארכיון

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archives.gov.il/ArchiveGov/archiveSearch.htm
http://www.archives.mod.gov.il/pages/search/advanced_search.asp?AR=1
http://www.zionistarchives.org.il/Pages/AdvancedSearch.aspx?ts=archive
http://www.knesset.gov.il/archive/heb/Locating.htm
http://www.knesset.gov.il/archive/heb/Collection.htm
http://147.237.72.31/scripts/topsrch/topapi.dll?ShowWelcomeHtml&H1&
http://lmsweb.kkl.org.il/
http://www.iaa-archives.org.il/Default_heb.aspx
http://cahjp.huji.ac.il/search-holdings
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 תרבותינוך וח: 'פרק ב

 

 בית הסרט העברי( 1

 /http://www.filmography.co.il -לחיפוש בארכיון

 

 ש סטיבן שפילברג"ארכיון הסרטים היהודיים ע( 2

 -לחיפוש בארכיון

 b&local_base=hdjfa&con_lng=heb-http://aleph500.huji.ac.il/F/?func=file&file_name=find 

  

 ארכיון לחינוך יהודי בארץ ובתפוצות( 3

 http://education.tau.ac.il/manage.asp?siteID=42&lang=1&pageID=3773 -פרטים על הארכיון

 

  מאגר סרטים -מורשת ברשת /משרד החינוך( 4

 moreset/-morim.org/video-http://www.forum -לחומרים בארכיון

 

 העמותה לניהול גנזים, הארכיון של אגודת הסופרים( 5

 /http://www.gnazim.org.il -לחיפוש בארכיון

 

  ש צבי נשרי"ג והספורט ע"הארכיון לתולדות החינה( 6

  -לחיפוש בארכיון

http://iis.infocenters.co.il/wingate/search.asp?lang=HEB&dlang=HEB&module=search&page

=criteria&rsvr=1&param=%3Cuppernav%3Ecomplex%3C/%3E&param2=&site=wingate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filmography.co.il/
http://aleph500.huji.ac.il/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=hdjfa&con_lng=heb
http://education.tau.ac.il/manage.asp?siteID=42&lang=1&pageID=3773
http://www.forum-morim.org/video-moreset/
http://www.gnazim.org.il/
http://iis.infocenters.co.il/wingate/search.asp?lang=HEB&dlang=HEB&module=search&page=criteria&rsvr=1&param=%3Cuppernav%3Ecomplex%3C/%3E&param2=&site=wingate
http://iis.infocenters.co.il/wingate/search.asp?lang=HEB&dlang=HEB&module=search&page=criteria&rsvr=1&param=%3Cuppernav%3Ecomplex%3C/%3E&param2=&site=wingate
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 תנועות אידיאולוגיות: 'פרק ג

 

 יד יערי -"השומר הצעיר"ארכיון ( 1

  -לחיפוש בארכיון

http://www.kibbutzarchives.org.il/panorama.asp?lang=HEB&dlang=HEB&module=panoram

a&page=simple&rsvr=&param=%3Csidenavid%3Elibrary%3C/sidenavid%3E%3Ccategory%3El

ibrary%3C/category%3E&param2=&site=arckibbutzs 

 

 רכיון יד טבנקיןא( 2

  -לחיפוש בארכיון

dtabenhttp://www.kibbutzarchives.org.il/yadtabenkin/idea.asp?site_dtl=%3Csite_key%3Eya

kin%3C/site_key%3E&param=&lang=HEB&rsvr=3 

 ארכיון מפלגת העבודה( 3

 /http://search.archavoda.org.il -לחיפוש בארכיון

 

 ח"ארכיון הפלמ( 4

 http://info.palmach.org.il/show_item.asp?levelId=40142 -לחיפוש בארכיון

 

 ארכיון הקיבוץ הדתי( 5

 -(ט"ן עד תשס"מתש" )עמודים"לחיפוש מאמרים מ

 webaxy/sal/sal.pl?ID=891040_kdati&dbid=archive&act=sform-rg.il/cgihttp://www.kdati.o 

 

  ארכיון תנועת העבודה -מכון לבון ( 6

  -האוספים הקיימים בארכיון

http://www.amalnet.k12.il/LavonInstitute/RightMenu/Archive/%D7%90%D7%95%D7%A1%

94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F/%D7%A4%DD7%A4%D7%99+%D7%

7%99%D7%A8%D7%95%D7%98+%D7%94%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%95%D7%

AA+%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA

.htm 

 

 

 

 

http://www.kibbutzarchives.org.il/panorama.asp?lang=HEB&dlang=HEB&module=panorama&page=simple&rsvr=&param=%3Csidenavid%3Elibrary%3C/sidenavid%3E%3Ccategory%3Elibrary%3C/category%3E&param2=&site=arckibbutzs
http://www.kibbutzarchives.org.il/panorama.asp?lang=HEB&dlang=HEB&module=panorama&page=simple&rsvr=&param=%3Csidenavid%3Elibrary%3C/sidenavid%3E%3Ccategory%3Elibrary%3C/category%3E&param2=&site=arckibbutzs
http://www.kibbutzarchives.org.il/panorama.asp?lang=HEB&dlang=HEB&module=panorama&page=simple&rsvr=&param=%3Csidenavid%3Elibrary%3C/sidenavid%3E%3Ccategory%3Elibrary%3C/category%3E&param2=&site=arckibbutzs
http://www.kibbutzarchives.org.il/yadtabenkin/idea.asp?site_dtl=%3Csite_key%3Eyadtabenkin%3C/site_key%3E&param=&lang=HEB&rsvr=3
http://www.kibbutzarchives.org.il/yadtabenkin/idea.asp?site_dtl=%3Csite_key%3Eyadtabenkin%3C/site_key%3E&param=&lang=HEB&rsvr=3
http://search.archavoda.org.il/
http://info.palmach.org.il/show_item.asp?levelId=40142
http://www.kdati.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?ID=891040_kdati&dbid=archive&act=sform
http://www.amalnet.k12.il/LavonInstitute/RightMenu/Archive/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99+%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F/%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%98+%D7%94%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA.htm
http://www.amalnet.k12.il/LavonInstitute/RightMenu/Archive/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99+%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F/%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%98+%D7%94%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA.htm
http://www.amalnet.k12.il/LavonInstitute/RightMenu/Archive/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99+%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F/%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%98+%D7%94%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA.htm
http://www.amalnet.k12.il/LavonInstitute/RightMenu/Archive/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99+%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F/%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%98+%D7%94%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA.htm
http://www.amalnet.k12.il/LavonInstitute/RightMenu/Archive/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99+%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F/%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%98+%D7%94%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA.htm
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 מורשת: 'פרק ד

 

  מכון למורשת בן גוריוןה( 1

 idea.bgu.ac.il/ideaweb/idea.asp?site=ideaalm&lang=heb-http://bg -לחיפוש בארכיון

 

  אילן-ציונות דתית באוניברסיטת ברחקר ההמכון ל( 2

 /http://www.biu.ac.il/JS/riz -ים בארכיוןלחומר

 

  בוטינסקי'מכון ז( 3

  -לחיפוש בארכיון

s/arc_search.asp?srid=1&sid=4&pid=27http://www.jabotinsky.org/hebsite/module 

 

 

 שואה ותקומה: 'הפרק 

 

 ארכיון בית לוחמי הגיטאות( 1

 /http://iis.infocenters.co.il/gfh -לחיפוש בארכיון

 

 ארכיון יד ושם( 2

 http://www.yadvashem.org/yadvashem_hebrew.asp -לחיפוש בארכיון

 

  גנזך קידוש השם( 3

 http://www.ganzach.org.il/?pg=simpleSearch&CategoryID=193 -לחיפוש בארכיון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bg-idea.bgu.ac.il/ideaweb/idea.asp?site=ideaalm&lang=heb
http://www.biu.ac.il/JS/riz/
http://www.jabotinsky.org/hebsite/modules/arc_search.asp?srid=1&sid=4&pid=27
http://iis.infocenters.co.il/gfh/
http://www.yadvashem.org/yadvashem_hebrew.asp
http://www.ganzach.org.il/?pg=simpleSearch&CategoryID=193


 ד"בס

 

 s.org.il/links_show_506.htmlhttp://www.archive: המידע נלקח מתוך

 ארכיונים אוניברסיטאיים: 'ו פרק

 

  ארכיון מרכזי אוניברסיטת חיפה( 1

 /http://archive.haifa.ac.il -ארכיוןפרטים על ה

 

  תל אביבבארכיון האוניברסיטה ( 2

 archives/departments.html-http://www.tau.ac.il/tau -חטיבות הארכיון

 

 ארכיונים אזוריים: 'פרק ז

 

  ארכיון הגולן( 1

  -לחיפוש בארכיון

h/topapi.dll?ShowWelcomeHtml&H1&http://archive.golan.org.il/scripts/topsrc 

 

 ארכיון הערבה התיכונה( 2

  -לחיפוש בארכיון

http://www.arava.co.il/phpBB3/search.php?sid=16cbd31fd217a2d278d0445232ca0dd1 

 

 ון גוש עציוןארכי( 3

 bloc.org.il/default.aspx-http://www.etzion -לחיפוש בארכיון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://archive.haifa.ac.il/
http://www.tau.ac.il/tau-archives/departments.html
http://archive.golan.org.il/scripts/topsrch/topapi.dll?ShowWelcomeHtml&H1&
http://www.arava.co.il/phpBB3/search.php?sid=16cbd31fd217a2d278d0445232ca0dd1
http://www.etzion-bloc.org.il/default.aspx
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 וישוביים ארכיונים קיבוציים: 'פרק ח

 

 ארכיון קיבוץ מעברות( 1

  -בארכיון התמונות הקיימות

http://www.maabarot.org.il/%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%95%

7%99%D7%95%D7%9F%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D

%A0%D7%95%D7%AA/tabid/249/Default.aspx 

 

 ארכיון קבוץ סעד( 2

 http://www.saad.org.il/archive/archive.html -לחיפוש בארכיון

 

 ארכיון קבוצת יבנה( 3

  -ארכיוןב האוספים הקיימים

http://www.yavnet.org.il/ViewPage.asp?pagesCatID=6690&siteName=kvYavne  

 

 ארכיון קיבוץ חפץ חיים( 4

 (.קרוב לגדרה)ים הארכיון נמצא בקיבוץ חפץ חי! לארכיון אינטרנטי/ אין קטלוג ממוחשב

 : מפת הגעה לקיבוץ

http://www.b144.co.il/B144_sip/members/401C04134075635448120112.aspx 

 

 ארכיון מצפה הילה( 5

  http://www.pikiwiki.org.il/?action=gallery&user_id=227-לחיפוש בארכיון

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maabarot.org.il/%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/tabid/249/Default.aspx
http://www.maabarot.org.il/%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/tabid/249/Default.aspx
http://www.maabarot.org.il/%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/tabid/249/Default.aspx
http://www.saad.org.il/archive/archive.html
http://www.yavnet.org.il/ViewPage.asp?pagesCatID=6690&siteName=kvYavne
http://www.b144.co.il/B144_sip/members/401C04134075635448120112.aspx
http://www.pikiwiki.org.il/?action=gallery&user_id=227
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 ארכיונים עירוניים: 'פרק ט

 

 ארכיון העיר ירושלים( 1

 agen.org.il/siteFiles/13/221/6016.asphttp://www.isr -בארכיון לחומרים

pihttp://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/picture/atarim/site_form_atar.asp?site_id=11638&

c_cat=1&icon_cat=5&york_cat=8 

 

  אביב יפו-ארכיון העיר תל( 2

D466-CF0F-aviv.millenium.org.il/NR/exeres/0644374C-http://tel- -בארכיון לחומרים הקיימים

706F29FB36BF,frameless.htm-B6DD 

 

  ארכיון העיר חיפה( 3

  -ארכיוןפרטים אודות ה

http://www.haifa.muni.il/haifa/municipality/archive/pages/archive.aspx  

http://www.isragen.org.il/siteFiles/13/223/6008.asp 

  

  תקוה-און לתולדות פתחיהארכיון והמוז( 4

 .co.il/he/BrowseTheArchive.aspxhttp://www.ptarchive -בארכיון לחומרים הקיימים

 

 בית קריניצי, גן -מוזיאון וארכיון לתולדות רמת( 5

- ארכיוןפרטים אודות ה

gan/show_item.asp?levelId=65013-ramat-it.co.il/krinizi-http://www.tm  

 

 ארכיון עיריית נצרת עילית( 6

 illit.muni.il/-http://www.nazareth -החומרים הנמצאים בארכיון 

 

  ארכיון העיר נתניה( 7

 -חומרים הנמצאים בארכיוןל

-http://www.netanya

moreshet.org.il/show_item.asp?itemId=105&levelId=44368&itemType=0 

 

 ארכיון העיר קרית אתא( 8

 fisher.co.il/-http://www.bet -לחומרים הנמצאים בארכיון

http://www.isragen.org.il/siteFiles/13/221/6016.asp
http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/picture/atarim/site_form_atar.asp?site_id=11638&pic_cat=1&icon_cat=5&york_cat=8
http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/picture/atarim/site_form_atar.asp?site_id=11638&pic_cat=1&icon_cat=5&york_cat=8
http://tel-aviv.millenium.org.il/NR/exeres/0644374C-CF0F-466D-B6DD-706F29FB36BF,frameless.htm
http://tel-aviv.millenium.org.il/NR/exeres/0644374C-CF0F-466D-B6DD-706F29FB36BF,frameless.htm
http://tel-aviv.millenium.org.il/NR/exeres/0644374C-CF0F-466D-B6DD-706F29FB36BF,frameless.htm
http://www.haifa.muni.il/haifa/municipality/archive/pages/archive.aspx
http://www.isragen.org.il/siteFiles/13/223/6008.asp
http://www.ptarchive.co.il/he/BrowseTheArchive.aspx
http://www.tm-it.co.il/krinizi-ramat-gan/show_item.asp?levelId=65013
http://www.nazareth-illit.muni.il/
http://www.netanya-moreshet.org.il/show_item.asp?itemId=105&levelId=44368&itemType=0
http://www.netanya-moreshet.org.il/show_item.asp?itemId=105&levelId=44368&itemType=0
http://www.bet-fisher.co.il/
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 s.org.il/links_show_506.htmlhttp://www.archive: המידע נלקח מתוך

 רעננהיר ארכיון הע( 9

  -בארכיון החומרים הקיימים

http://moreshet.raanana.muni.il/Web/Archive/collections/Default.aspx 

 

  הארכיון והמוזיאון לתולדות חולון( 11

 http://holonet.org.il/?CategoryID=1049&dbsRW=1 -ארכיוןפרטים על ה

 

  ארכיון העיר אילת( 11

 -לחיפוש בארכיון

 -http://www.eilat

history.co.il/ideaweb/search.asp?lang=HEB&dlang=HEB&module=search&page=criteria&rsv

r=all&param=%3Cuppernav%3Ecomplex%3C/%3E&param2=&site=eilat_mus 

 

 ארכיון העיר רחובות( 12

 archive.org.il/Doc.asp?MenuID=1559-http://www.rehovot -על הארכיון פרטים

 

 

http://moreshet.raanana.muni.il/Web/Archive/collections/Default.aspx
http://holonet.org.il/?CategoryID=1049&dbsRW=1
http://www.eilat-history.co.il/ideaweb/search.asp?lang=HEB&dlang=HEB&module=search&page=criteria&rsvr=all&param=%3Cuppernav%3Ecomplex%3C/%3E&param2=&site=eilat_mus
http://www.eilat-history.co.il/ideaweb/search.asp?lang=HEB&dlang=HEB&module=search&page=criteria&rsvr=all&param=%3Cuppernav%3Ecomplex%3C/%3E&param2=&site=eilat_mus
http://www.eilat-history.co.il/ideaweb/search.asp?lang=HEB&dlang=HEB&module=search&page=criteria&rsvr=all&param=%3Cuppernav%3Ecomplex%3C/%3E&param2=&site=eilat_mus
http://www.eilat-history.co.il/ideaweb/search.asp?lang=HEB&dlang=HEB&module=search&page=criteria&rsvr=all&param=%3Cuppernav%3Ecomplex%3C/%3E&param2=&site=eilat_mus
http://www.rehovot-archive.org.il/Doc.asp?MenuID=1559

