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  Collection of JCA Turkey – א תורכיה"יק רכיוןא

  מרכז 'משגב ירושלים לחקר והוראת מורשת יהודי ספרד והמזרח'אוסף זה סודר וקוטלג בסיוע ובמימון 

  ענייניםתוכן 

    1עמ'       אדמיניסטרציה              

  7עמ'       מושבות              

  12עמ'       אישיים תיקים              

  

  אדמיניסטרציה

 תאריך שפה מקומות / אישים תוכןכותרת/ נושא סימול סופי

JCA/TR 1 דוחות והתכתבות בענייני רכישת 'אור יהודה' ומושבות נוספות דוחות 

 באנטוליה
Anatolia, Or Yeduda  1897 צרפתית 

JCA/TR 2 דוחות בעניין אתרי התיישבות היהודים באנטוליה, תיאור התארגנות  דוחות

קבוצות המתיישבים מקרב יהודי בולגריה. כולל מכתב משמואל 

 )1919גולדנברג במעמורה ליוסף נייגו (

Anatolia, Maamoure 1900-1903 צרפתית, עברית, 
1910 

JCA/TR 3 דוחות על המושבות באנטוליה, ובעיקר שעל המושבה סאזילר,  דוחות

 רשימות של מתיישבים
Anatolia, Sazilar  צרפתית, תורכית

 עות'מאנית
1902, 1915 
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JCA/TR 4 דוחות שנתיים, מכתבים וחוזי החכרה במושבות השונות. כולל  דוחות

 עיתונים
 1913-1943 צרפתית, תורכית  

JCA/TR 5  של המשרד התכתבות

 הראשי באסתאנבול 
) בענייני J. Niego( נייגומכתבים בעיקר של יק"א פריז אל יוסף 

-1המושבות היהודיות בתורכיה ובמקומות אחרים (מכתבים מס' 
 ), כולל דוחות המושבה אור יהודה 70

Anatolia, Or Yehuda, 
Sazilar, Tikfour Tchiflik 

 1903-1904 צרפתית 

JCA/TR 6  התכתבות של המשרד

 הראשי באסתאנבול 
) בענייני J. Niego( נייגומכתבים בעיקר של יק"א פריז אל יוסף 

המושבות היהודיות באנטוליה והמושבה אור יהודה (מכתבים מס' 

 ), כולל: דוחות על אור יהודה 71-126

Anatolia, Or Yehuda  1905 צרפתית 

JCA/TR 7  התכתבות של המשרד

 הראשי באסתאנבול 
) בענייני J. Niego( נייגומכתבים בעיקר של יק"א פריז אל יוסף 

של המושבות היהודיות באנטוליה, קפריסין, רכישת קרקעות וניהול 

), כולל: דוחות על 127-161מעמורה, סאזילר (מכתבים מס' 
 המושבות מעמורה, סאזילר

Anatolia, Cyprus, Or 
Yehuda, Sazilar, 
Maamoure 

 1906 צרפתית, גרמנית 

JCA/TR 8  התכתבות של המשרד

 הראשי באסתאנבול 
) בענייני J. Niego( נייגומכתבים בעיקר של יק"א פריז אל יוסף 

היהודיות באנטוליה (מכתבים רכישת קרקעות וניהול של המושבות 

 )201-233מס' 

Anatolia, Or Yehuda  1908 צרפתית, אנגלית 

JCA/TR 9  התכתבות של המשרד

 הראשי באסתאנבול 
) בענייני המושבה J. Niego( נייגוהתכתבות של יק"א פריז עם יוסף 

 )234-271אור יהודה והמושבות באנטוליה (מכתבים מס' 
Anatolia, Or Yehuda 1909 צרפתית, גרמנית 

JCA/TR 10  התכתבות של המשרד

 הראשי באסתאנבול 
) בענייני J. Niego( נייגול יק"א פריז אל יוסף מכתבים בעיקר ש

רכישת קרקעות וניהול של המושבות היהודיות באנטוליה (מכתבים 

 )272-331מס' 

Anatolia 1910-1911 צרפתית 

JCA/TR 11  התכתבות של המשרד

 הראשי באסתאנבול 
) בענייני J. Niego( נייגומכתבים בעיקר של יק"א פריז אל יוסף 

וליה (מכתבים רכישת קרקעות וניהול של המושבות היהודיות באנט

 )332-388מס' 

Anatolia 1912 צרפתית 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



JCA Turkey 

 

3 

 

JCA/TR 12  התכתבות של המשרד

 הראשי באסתאנבול 
) בענייני J. Niego( נייגומכתבים בעיקר של יק"א פריז אל יוסף 

רכישת קרקעות וניהול של המושבות היהודיות באנטוליה ועיניינים 

 )389-446פיים (מכתבים מס' כס

Anatolia, Messila 
Hadacha, Or Yehuda, 
Maamoure, Sazilar, 
Tikfour Tchiflik, Fethy 
Keuy 

 1913 צרפתית

JCA/TR 13  התכתבות של המשרד

 הראשי באסתאנבול 
) בעניין J. Niego( נייגומכתבים של יק"א פריז ואחרים אל יוסף 

הצלת נכסי יק"א בתורכיה בזמן מלחמת העולם הראשונה, ניהול של 

-447(מכתבים מס'  שבות היהודיות באנטוליה ועיניינים כספייםהמו
471( 

Anatolia, Messila 
Hadacha, Or Yehuda, 
Maamoure, Sazilar, 
Tikfour Tchiflik, Fethy 
Keuy 

 1914-1916 צרפתית, גרמנית

JCA/TR 14  נייגוהתכתבות בעיקר של יק"א פריז עם יוסף  התכתבות )J. Niego בענייני (
תקוה, -פתחהמושבות היהודיות בתורכיה ובא"י (מקווה ישראל, 

  רחובות, חדרה, ביירות) 
שהוא העביר איתו ממקוה ישראל  Niego[כנראה תיק אישי של 

 לתורכיה]

Mikwe Israel, Petach 
Tikwa, Rechovot, 
Hadera, Beirut 

 1896-1903 צרפתית

JCA/TR 15  ופריז ועם עו"ד  איסטנבולהתכתבות בין יק"א  התכתבותTatantou  בנוגע

 להתיישבות והגירה במרכז אנטוליה
Anatolia, Maamoure 1911 צרפתית 

JCA/TR 16  נייגוכתבים אל יוסף מ התכתבות )J. Niego מקבוצות של יהודים רוסיים (
  להתישב בתורכיההרוצים 

 מעטפות ובהן בקשות של משפחות לסיוע כלכלי מיק"אכולל 

עברית, רוסית,  

 צרפתית
1911, 

 בלי תאריך

JCA/TR 17  מכתבים מאנשים וארגונים ברוסיה, בוקרסט, ברלין, פריז וכו' אל  התכתבותJ. 
Niego תיישבות, קניית אדמות וכיו"ב. כולל מכתב של בענייני ה

 צבי-רחל ינאית בן

צרפתית, גרמנית,  

תורכית, עברית, 

 אנגלית

1912 

JCA/TR 18  מכתבים מאנשים וארגונים (מתורכיה, א"י, יוון, סוריה, מצרים,  התכתבות

 .J( נייגוארצות הברית, צרפת, גרמניה ורוסיה) בעיקר אל יוסף 
Niego ,קניית אדמות וכיו"ב ) בענייני התיישבות 

צרפתית, גרמנית,  

תורכית, עברית, 

 אנגלית

1913 
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JCA/TR 19  נייגוהתכתבות בעיקר של יוסף  התכתבות )J. Niego עם אישים וגורמים (
שונים בענייני המושבות אור יהודה והמושבות באנטוליה, כולל 

 פרוטוקולים ודוחות כספיים

Anatolia, Or Yehuda 1913-1915 צרפתית, גרמנית 

JCA/TR 20  בעיקר עו"ד  איסטנבולהתכתבות כללית בעיקר בין נציגי יק"א ב התכתבות)
Faraggi ויק"א פריז ודוחות בענייניי המושבות השונות ( 

צרפתית, אנגלית,  

 תורכית
1913,  

1921-1927, 
1944 

JCA/TR 21  נייגוהתכתבות בעיקר של יוסף  התכתבות )J. Niegoעם אישים וגורמים ( 
שונים בענייני המושבות אור יהודה והמושבות באנטוליה, כולל 

 דוחות כספיים

Or Yehuda, Anatolia 1915 צרפתית 

JCA/TR 22  נייגוהתכתבות של יוסף  התכתבות )J. Niegoאיסטנבול) עם משרד ההגירה ב 
וארגונים ואנשים שונים, כולל: דוחות כספיות של משרד ההגירה 

 לגבי המושבות

 1915-1917 צרפתית 

JCA/TR 23  נייגובים אל יוסף מכת התכתבות )J. Niego מגורמים ואנשים שונים (
 בקפריסין, פריז, אודסה, ארצות הברית, תורכיה, ירושלים ועוד

 1918-1920 צרפתית, לאדינו 

JCA/TR 24  נייגומכתבים בעיקר אל יוסף  התכתבות )J. Niego מגורמים ואנשים שונים (
 בעיקר בארץ ישראל ותורכיה, ודוחות

 1921-1923 צרפתית 

JCA/TR 25  התכתבות בעיקר בין יק"א פריז ו התכתבות-J. Niego  בין היתר בענייני
המושבות היהודיות בזמן מלחמת העולם הראשונה, כולל התכתבות 

ם נושאי ונתונים סטטיסטיים בעניין נכסי המושבות. התכתבות ע
איטלקי. כולל: סרטיפיקאטים לאנשים \תפקידים בממשל האנגלי

 פרטיים 

Anatolia, Messila 
Hadacha, Or Yehuda, 
Maamoure, Sazilar, 
Tikfour Tchiflik, Fethy 
Keuy 

 1919 צרפתית

JCA/TR 26  נייגוהתכתבות בעיקר בין יק"א פריז ויוסף  התכתבות )J. Niego בעניינים (
בות בזמן ניהוליים וכספיים של המושבות ובקשר לנזקים במוש

השלטון היווני. כולל: רשימה שמית של מתיישבים שעזבו את 

 המושבות, עם תאריכים וציון של מקום מוצאם

Or Yehuda, Messila 
Hadacha, Tikfour 
Tchiflik, Fethy Keuy 

צרפתית, יידיש, 

 אנגלית
1920 
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JCA/TR 27  נייגוהתכתבות בין יק"א פריז ויוסף  התכתבות )J. Niegoאנשים ) ובין גורמים ו

אחרים בענייני המושבות היהודיות ומצב המתיישבים בעקבות 

מלחמת עולם הראשונה תחת שלטון יוון ובמקומות נוספים, כולל 

 דוחות כספיים ואחרים

Tikfour Tchiflik, Fethy 
Keuy, Messila 
Hadacha, Or Yehuda 

 1921 צרפתית, גרמנית 

JCA/TR 28  בענייני המושבות ומצב  נייגוהתכתבות בעיקר בין יק"א פריז ו התכתבות

ע"י נציגי  איסטנבולטים, ועל ייסוד קרן להלוואות בהמתיישבים והפלי
 (בעיקר עבור פליטי רוסיה) Joint-ה

Anatolia, Cyprus 1922 צרפתית 

JCA/TR 29  מכתבים על המצב הקשה במושבות אחרי מלחמת עולם הראשונה  התכתבות

 ובקשה של מתיישבים לעבור לארץ ישראל
 1922-1923 צרפתית, רוסית 

JCA/TR 30  יינים שונים עם עו"ד התכתבות בענ התכתבותFaraggi ,רישומים, דוחות ,
חוזים, אישורים, רשימות, טפסי חוזים שונים על בעיות עיבוד קרקע 

  ובעלות
 Statut du Comite de Protection des Emigresכולל: 

Israelites 

Messila Hadacha  ,צרפתית, גרמנית

תורכית, עברית, 

 אנגלית

1923-1934 

JCA/TR 31  מכתבים ליק"א פריז בענייני מצב המושבות, רישומים כספיים  התכתבות

ואחרים. כולל פתקאות ממסילה חדשה על מסירת חלק מהיבולים 

 ליק"א, לסוחרים וכו'

Messila Hadacha, 
Fethy Keuy, Tikfour 
Tchiflik 

 1929-1934 עברית, צרפתית

JCA/TR 32  בענייני כספים ומיסים של  התכתבות עם יק"א פריז בעיקר התכתבות

 המושבות מסילה חדשה וטיקפור צ'יפליק 
Messila Hadacha, 
Tikfour Tchiflik (Cyprus) 

 1936-1943 צרפתית

JCA/TR 33  הנהלת חשבונות - 
 שכר

אישורי מס וכספים של עובדי המשק של פיליפסון ועובדי המשרד 

 איסטנבולשל יק"א ב
 1926-1931 תורכית, צרפתית 

JCA/TR 34  הנהלת חשבונות - 
 שכר

, תורכית תורכית  מסמכים על מסים אישיים (מס הכנסה) של עובדי יק"א
עות'מאנית, 

 צרפתית

1929, 1935-
1941 
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JCA/TR 35  הנהלת חשבונות - 
 שכר

 איסטנבולקבלות על תשלומי מסים אישיים של פקידי יק"א ב
 ובמושבות. כולל חוזה ביטוח

 1930-1940 תורכית 

JCA/TR 36 התכתבות בענייני תשלומים הנהלת חשבונות   
 כולל: קטעי עיתונות 

תורכית  

עות'מאנית, 

 תורכית, צרפתית

1941-1942 

JCA/TR 37 ?התכתבות עם יק"א פריז בעניין המשפטי בקשר למכירה של  סגירת המושבות

 המושבות
Fethy Keuy, Messila 
Hadacha, Or Yehuda 

צרפתית, תורכית 

 עות'מאנית
1924-1928 

JCA/TR 38 ?מכתבים להנהלת יק"א (צ'רניאק) בעניין תביעות פיצויים לאחר  סגירת המושבות

 סגירת המושבות 
Messila Hadacha  ,צרפתית, תורכית

וסית, גרמנית, ר

 אנגלית, עברית

1934-1935 

JCA/TR 39 רשימות בעלות על קרקעות במושבות שונות, כולל רשימת אינונטר  קרקעות

 של ארכיון יק"א בסידורו הישן
Messila Hadacha, 
Fethy Keuy, Tikfour 
Tchiflik, Or Yehuda, 

 1919-1935 צרפתית 

JCA/TR 40 בענייני פליטים. כולל: רשימה של  נייגואסקי שהיר להתכתבות מ פליטים

 משפחות באסקי שהיר
Eski Chehir (Eskişehir) 1919-1920 צרפתית, תורכית 

JCA/TR 41 תעודות ומכתבים בענייני מהגרים והגירה מרוסיה לתורכיה, תביעות  פליטים

, מר צ'רניאק, איסטנבולמשפטיות בין היתר של מנהל היק"א ב
ם וקטעי עיתונות, חוקים ותעודות ממשרד האוצר התורכי. כולל: חוזי

 לגבי שהייה של זרים בתורכיה, תעודות אישיות

אנגלית, צרפתית,  

רוסית, יידיש, 

 תורכית

1920-1938 

JCA/TR 42 וה באיסטנבולהתכתבות בין משרד יק"א  פליטים-Deutschen Juden 
Hilfsverein der  ברלין בענייני פליטים והאפשרות להתיישבותם

 קורות חיים של פליטיםבתורכיה, כולל שאלונים ו

 ,1926 ,1923 צרפתית, גרמנית 
1930-1935 
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JCA/TR 43  נזקי מלחמת העולם

 הראשונה
בעניין פיצויים על נזקי  לאיסטנבולדוחות והתכתבות מלונדון 

 מלחמה במושבות של יק"א
Or Yehuda, Messila 
Hadacha, Fethy Keuy, 
Tikfour Tchiflik, 
Maamoure 

צרפתית, אנגלית, 

תורכית, תורכית 

 עות'מאנית

1923-1937 

JCA/TR 44  מלחמת העולם נזקי

 הראשונה
  התכתבות בענייני נזקי מלחמה 

  )1941כולל: קטע מפרסום רשמי (אוגוסט 
 כולל: תעודות רשמיות בתורכית עות'מאנית

צרפתית, תורכית,  

 תורכית עות'מאנית
1927, 1941 

 

 מושבות

JCA/TR 45 ובענייני רכוש 1917תעודות בנוגע לפתחי קוי (כולל חוזה ראשוני,  פתחי קוי (
וני בתורכיה כולל צו שלטוני וקטעי עיתונות. כולל סרטיפיקטים יו

 יווניים

Fethy Keuy  ,צרפתית, תורכית

 יוונית
1917, 1923-

1931 

JCA/TR 46 כספיים וחשבונות של המושבה פתחי בענייניםמכתבים ורישומים  פתחי קוי -
 קוי

Fethy Keuy  ,צרפתית, רוסית

 תורכית עות'מאנית
1919-1932 

JCA/TR 47 תיק משק חוג'ה איידין ( פתחי קוי ואחרותHadjat מסמכים ורשימות של קבוצת ,(
 Hadjatמרגוליס (יוצאי אוקראינה) שהתיישבו שם, כולל מפה של 

, קבלות, והתכתבות עם הנרי מורגנטאו, דוח על 1912משנת 
  )1928קוי (-פתחי

Fethy Keuy, Hadjat  ,צרפתית, רוסית

 תורכית עות'מאנית
1912-1918, 
1928-1933, 

1942 

JCA/TR 48 1916, 1913קבלות על מסי קרקע במושבה מעמורה ( מעמורה( Maamoure  צרפתית, תורכית

 עות'מאנית
1913-1916 

JCA/TR 49 מכתבים, הצהרות, קבלות ומסמכים בענייני המושבה מעמורה מעמורה ואחרות  
 )1929כולל מסירת המושבה מסילה חדשה והערכות רכוש (

Maamoure (former 
Karaya), Messila 
Hadacha 

 1905-1932 כיתצרפתית, תור
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JCA/TR 50 מסמכים והתכתבות בעיקר בקשר למושבה מעמורה, ומעט בקשר  מעמורה ואחרות

למושבות סאזילאר ומסילה חדשה; טיוטות בענייני קרקעות ורכוש 

 באותן המושבות

Maamoure (former 
Karaya), Messila 
Hadacha, Sazilar 

צרפתית, גרמנית, 

תורכית, תורכית 

עות'מאנית, 

 עברית, אנגלית

1908-1942 

JCA/TR 51 מעמורה ומסילה חדשה: חשבונות, התכתבויות עם שלטונות מס  מעמורה ואחרות

הכנסה ועם אישים וארגוני פליטים וסעד, כולל מפה מפורטת של 

 הקרקעות והבניינים במושבה מעמורה

Maamoure (former 
Karaya), Messila 
Hadacha 

צרפתית, תורכית 

 עות'מאנית
1923-1940 

JCA/TR 52 מסילה חדשה: תעודות שונות, כולל התכתבות של גולדנברג  מסילה חדשה

וצ'רניאק, מכתבים משלטונות המס (עניינים הקשורים ביער של 

); דוחות 1928לצ'רניאק לסחור בעצים ובפחם,  ורישיוןהמושבה 

 כספיים לגבי המושבה

Messila Hadacha  ,תורכית, צרפתית

 תורכית עות'מאנית 
1928-1941 

JCA/TR 53 ספר חשבונות  מסילה חדשה  
 מוריס פיליפסון כולל: מסמכים על אודות

Messila Hadacha  ,צרפתית, יידיש

 תורכית עות'מאנית
1923-1925, 
1932-1935 

JCA/TR 54 מסילה חדשה: תעודות, רישומים, טפסי תשלומי מסים שונים  מסילה חדשה

 של חלקות ללא יהודיםה כרהחלשלטונות, קבלות, 
Messila Hadacha  תורכית, תורכית

נית, עות'מא

 צרפתית 

1933-1940 

JCA/TR 55 מסילה חדשה: אישורים על הוצאות וקבלות של מ. גולדנברג. כולל  מסילה חדשה

 קטעי עיתונות
Messila Hadacha 1933-1940 צרפתית 

JCA/TR 56 קבלות על תשלומי מסים של מסילה חדשה. כולל קטעי עיתונות מסילה חדשה Messila Hadacha 1936 תורכית, צרפתית 

JCA/TR 57 מאזנים, חשבונות שנתיים, קבלות ורישומים לגבי המושבה מסילה  מסילה חדשה

 חדשה
Messila Hadacha 1934-1937 צרפתית, תורכית 

JCA/TR 58 מסילה חדשה: חשבונות, קבלות ואישורי החכרת קרקעות בעיקר  מסילה חדשה

 של מ. גולדנברג 
Messila Hadacha 1935-1936 תורכית, צרפתית 

JCA/TR 59 חדשה: מאזנים והוצאות. כולל גירוש יהודים בשנת  מסילה מסילה חדשה

1938/39 
Messila Hadacha 1935-1939 צרפתית, תורכית 
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JCA/TR 60 מסילה חדשה: מסמכים, רישומים וקבלות מסילה חדשה Messila Hadacha 1936 תורכית עות'מאנית 

JCA/TR 61 1940-1943קבלות על כספים לעובדי מסילה חדשה ( מסילה חדשה ,(  
 ) 1936-1939העובדים ( פנקס של מסים לאחד

Messila Hadacha  תורכית, תורכית

עות'מאנית, 

 צרפתית

1936-1943 

JCA/TR 62 קופה קטנה: דוחות וקבלות על הוצאות שונות  מסילה חדשה ואחרות Messila Hadacha, 
Fethy Keuy 

 1935 צרפתית, תורכית 

JCA/TR 63 קבלות על הוצאות נסיעות, משכורות ועוד של פקידי יק"א במסילה  מסילה חדשה

 M.Goldenberg, Ismail, Reliה: חדש
Messila Hadacha  1937-1942 תורכית 

JCA/TR 64 סכסוך גבולות בין 'מסילה חדשה' והכפר הסמוך לה, הערכת רכוש  מסילה חדשה

 של המושבה, נזקי מלחמה
Messila Hadacha  1926-1940 תורכית, צרפתית 

JCA/TR 65 משפטים (בין תעודות, פתקאות וטיוטות של עו"ד הקשורות במיסוי,  מסילה חדשה

 היתר של מסילה חדשה) ועוד 
Messila Hadacha  תורכית

עות'מאנית, 

 תורכית, צרפתית

1929-1942 

JCA/TR 66 מסמכים על המשפטים, פטיציות וכו' בנוגע למסילה חדשה.  מסילה חדשה

 העתקים של חוקי קרקע חדשים
Messila Hadacha  תורכית, תורכית

 עות'מאנית 
1937-1940 

JCA/TR 67 משפטיים, מכתבים, עיתונים מסמכים מסילה חדשה Messila Hadacha  תורכית

עות'מאנית, 

תורכית, צרפתית, 

 עברית 

1927-1929,  
 בלי תאריך

JCA/TR 68 מסילה חדשה: חוזי החכרת חלקות לתורכים, תשלומים לעובדים  מסילה חדשה

 וכו' (ש. צ'רניוק)
Messila Hadacha 1930-1935 תורכית, צרפתית 

JCA/TR 69 חלקות במושבה מסילה חדשה, קבלותחוזי חכירה של  מסילה חדשה Messila Hadacha  תורכית, תורכית

 עות'מאנית
1937-1939 
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JCA/TR 70 בעניין המושבה מסילה  17/8/1979קטעי עיתונות ("מעריב") מיום  מסילה חדשה

 חדשה
Messila Hadacha 1979 עברית 

JCA/TR 71 פתחיקבלות וחשבונות של יק"א בקשר למושבות מסילה חדשה ו מסילה חדשה ואחרות-
  )1923-1932קוי (

הוצאות אישיות, מסים קבלות של מ. גולדנברג לגבי מסילה חדשה 

)1938( 

Messila Hadacha, 
Fethy Keuy 

 1923-1938 צרפתית, תורכית

JCA/TR 72 בענייני בעלות על קרקע  איסטנבולהתכתבות בין יק"א פריז ויק"א  מסילה חדשה ואחרות

סילה חדשה המתייחסים לשנים בטיקפור צ'יפליק וסימון גבולות במ

 , רישומים שונים1910-1929

Messila Hadacha, 
Tikfour Tchiflik (Cyprus) 

תורכית, צרפתית, 

 תורכית עות'מאנית
(1910-1929), 
1932-1934 

JCA/TR 73 השבת המתיישבים, התכתבות בענייני מתיישביםרשימות של  מסילה חדשה) ,
 כספים למתיישבים)

Messila Hadacha  ,צרפתית, תורכית

רוסית, עברית, 

 יידיש

1924-1932 

JCA/TR 74 אור יהודה: מסמכים והתכתבות בענייני המו"מ והחוזה של מכירת  אור יהודה

 Chatir Zaade Azmi Bey-המושבה ל
Or Yehuda  צרפתית, תורכית

 עות'מאנית
1924-1926 

JCA/TR 75 תכניות של אדמות המשק של המושבה אור יהודה אור יהודה Or Yehuda של  20שנות ה צרפתית

 20- המאה ה

JCA/TR 76 ונות מהמושבה אור יהודהתמ אור יהודה Or Yehuda  1992 

JCA/TR 77 תיק הסכמים של המושבה סליזאר, כולל: אינדקס של התיק ומפה סליזאר Sazilar  תורכית

עות'מאנית, 

 צרפתית 

1905-1914 

JCA/TR 78  טיקפור צ'יפליק

 (קפריסין)
תעודות, חוזי שכירות, קבלות על תשלומי מסים ע"י המושבה, 

 בקרקעות בין גולדנברג וקאנט מסמכים על סכסוך והבוררות
Tikfour Tchiflik (Cyprus)  ,צרפתית, רוסית

תורכית, תורכית 

 עות'מאנית

1913-1934 
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JCA/TR 79  טיקפור צ'יפליק

 (קפריסין)
מסמכים, רישומים, מכתבים וקבלות בקשר למושבה טיקפור 

 צ'יפליק
Tikfour Tchiflik (Cyprus)  ,צרפתית, רוסית

 תורכית, יידיש
1914-1934 

JCA/TR 80  טיקפור צ'יפליק

 (קפריסין)
), בקשה מעו"ד 1926ר צ'יפליק: מסמך על בעלות המושבה (טיקפו

 בעניין סיום ההליכים הארוכים לסידורי המשק
Tikfour Tchiflik (Cyprus)  1926-1933 תורכית, צרפתית 

JCA/TR 81  טיקפור צ'יפליק

 (קפריסין)
או תמיכה כספית \מסמכים (ותרגומי מסמכים) בענייני חשבונות ו

 במתיישבים
Tikfour Tchiflik (Cyprus)  ,צרפתית, רוסית

יידיש, תורכית 

 מאנית עות'

1931-1935 

JCA/TR 82  טיקפור צ'יפליק

 (קפריסין)
 1934 תורכית, רוסית Tikfour Tchiflik (Cyprus) מסמכים נוטריונים

JCA/TR 83  טיקפור צ'יפליק

 (קפריסין)
  תעודות משפטיות ומסמכים רשמיים של הנהלת יק"א

 .עיתונותכולל: קטעי 
Tikfour Tchiflik (Cyprus)  צרפתית, תורכית

 עות'מאנית
1935-1938 

JCA/TR 84  טיקפור צ'יפליק

 (קפריסין)
למזכירות הבכירה של המושבה, בענייני  מאיסטנבולהתכתבות 

  אדמות, חשבונות
Tikfour Tchiflik (Cyprus)  צרפתית, תורכית

 עות'מאנית
1911-1922 

JCA/TR 85  טיקפור צ'יפליק

 (קפריסין)
צרפתית, רוסית,  Tikfour Tchiflik (Cyprus) התכתבות אישית ורשמית בענייני המתיישבים

רומנית, עברית, 

 יידיש

1923-1934 

JCA/TR 86  טיקפור צ'יפליק

 (קפריסין)
צרפתית, רוסית,  Tikfour Tchiflik (Cyprus) תעודות בקשר לנזקי מלחמה במושבה טיקפור צ'יפליק

תורכית, תורכית 

 עות'מאנית

1919-1934 

JCA/TR 87 בדיקה  בעניינימכתבים ודוחות  -" 1905"הצעות מכירה של חוות  1905 חוות

 ורכישה של חוות וקרקעות בתורכיה עבור יק"א
 ,1896-1897 תורכית, צרפתית  1905חוות 

1905,  
1910-1913 
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 אישיים תיקים

JCA/TR 88 קוי, בענייני - התכתבות ומסמכים הנוגעים למשפט על נחלת פתחי ויטאליס פריוגי
) שעל שמו היה Vitalis Faraggiאישורים של יורשי ויטאליס פריוגי (

 הנכס רשום

Fethy Keuy  1919-1938 צרפתית, תורכית 

JCA/TR 89 ירושת ויטאליס פריוגי  לפריז בעניין איסטנבולהתכתבות בין  ויטאליס פריוגי

)Vitalis Faraggiשעל שמו רשומה מושבת פתחי קוי ( 
Fethy Keuy 1930-1932 צרפתית 

JCA/TR 90 כתב מינוי לצ'רניאק כבא  ביניהםמסמכים, תעודות ומכתבים שונים:  ש. צ'רניאק

), מס 1926כוח של פיליפסון לטיקפור צ'יפליק ומסילה חדשה (
 הכנסה למעמורה וטיקפור צ'יפליק

Messila Hadacha, 
Tikfour Tchiflik 
(Cyprus), Maamoure 

תורכית, תורכית 

עות'מאנית, 

 צרפתית

1919, 1926, 
1937-1945 

JCA/TR 91 חומר פרטי של  ש. צ'רניאקS.Tcherniak  (נציג של פיליפסון לעסקיו בתורכיה)
וענייני אזרחות ליטאית שלו, עסקות ספנות כולל יומן מסע של 

 Beshtauהאונייה 

S.Tcherniak תורכית, צרפתית ,
אנגלית, יוונית, 

 ליטאית

1920-1934 

JCA/TR 92 קבלות, הוצאות ומסים של  ש. צ'רניאקS.Tcherniak  לגבי המושבות טיקפור

הספנות של צ'רניאק  מעסקיצ'יפליק ומסילה חדשה, כולל תעודות 

 )1937וחוקי מעמד הזרים בתורכיה (

S.Tcherniak  צרפתית, תורכית

עות'מאנית, 

 תורכית

1923-1934 

JCA/TR 93  קבלות על מס רכוש על נכסיו של 1929רשימת יורשי פיליפסון ( פרנץ פיליפסון ,(
 פיליפסון

Franz Philippson  צרפתית, תורכית

 עות'מאנית
1929-1936 

JCA/TR 94  תעודות בעניין ירושת פרנץ פיליפסון והבעלות שהתעוררו לגבי  פרנץ פיליפסון

 שמומסילה חדשה וטיקפור צ'יפליק שהיו רשומות על 
Franz Philippson  תורכית, תורכית

עות'מאנית, 

 צרפתית

1929-1940 

JCA/TR 95 דיווח הוצאות וחשבונות של מ. גולדנברג. כולל קטעי עיתונות  מ. גולדנברג

, 1911, 1910(בורסה) ומסים הקשורים לירושה של פיליפסון (
 ), רשימות של קרקעות בטיקפור צ'יפליק1932

Tikfour Tchiflik (Cyprus) 1911 ,1910) צרפתית, תורכית, 
1932) 1936 
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