
* הארכיונאות מונחי

archives ז5ו8 יי

records centre ?׳?»ה

filing unit, registry תיקיון

archivist אךכיונאי

archive clerk ן1אןכ» פקיד

file clerk ת;ק

document ?עילה

records אךכיוני ו^מר ת,1עוד1?

current records ?עות תעודות

current records גךוג״ות ת1עוד1ון#

accession ךכושה

retention of records ת1־1 ן!ןקת3 עודו

preservation of records ר ת מו תעודו #

to service records תעודות מ$יא3

charge-out הקזאלה

disposition of records ת לעוד תעודו

disposal of records ת סלוק תעודו

to dispose of records ת ס^ק תעודו

destruction of records nV njç בעור  

appraisal 1״?!?O

custody of records ת מך # תעודות מ  

non-record material א מר1ו ה #ל מיז ל  

record group ת9ך8 ח#י?ה מי י

grouping (of records) ת1ח?ץב קליעת

 במשרד דרושות שאינן תעודות, לשמירת יחידה
בהן. ייעשה מה הוחלט לא עדיין אך יום, יום לפעולה

בפעולתו. למשרד הדרושים במסמכים לטיפול יחידה

בארכיונאות. מוסמך מקצוע בעל

בתיוק. בעיקר, או רק, העוסק עובד

 שיש וכיו״ב, שבדמות או שבקול או שבכתב דבר
 אפשרות מבחינת והמהווה, משהו, להעיר כדי בו

 בתיקיון, או במגנזה בארכיון, ושמירתו רישומו
 לחלקים להתחלק עשויה שאינה לעצמה, יחידה

מעשי. או הגיוני ערך בעלי עצמאיים

משרדית. בפעולה הנמצאות תעודות

שנרכש. העצם

 המנהלית המערכת מן לצמיתות תעודות הרחקת
נוצרו. הן שבה

 בתיקיון, החזקתן: שלבי בכל תעודות השמדת
בארכיון. או במגנזה

 ח(.—ז כרך האקדמיה, )זיכרונות ל״ח בישיבה האקדמיה במליאת ואושרו בדונו *
 מטעם שלי מ׳ והא׳ ייבין ש׳ הא׳ היו זו, רשימה שהכינה הארכיונאות, למונחי הוועדה חברי

 י׳ הא׳ היילפרין, י׳ פרופ׳ ביין, א׳ ד״ר אלסברג, א׳ ד״ר אבליטוב, ח׳ הגב׳ האקדמיה?
הא׳ היה הוועדה מזכיר מקצוע. כבעלי שילו א׳ והא׳ באמן א׳ הא׳ כפיר, א׳ הא׳ זרובבל,

הוועדה. דעת על מתפרסמים זעירות( ההסברים)באותיות דותן. א׳
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 principle of provenance א£1ןזמ עקרון

 provenance of records ת1)|]עוד0 מוצא

 ?ןמלה0

 הקזמיל

 ?ומון

 סמן

מיון

 מ?ן

 סווג

 ?זוג

תעוד

codification 

to codify, to code 

marking 

to mark 

sorting

to sort

classification 

to classify 

documentation

to document תעודות, יא3ה
ת הוכיח תעודות, אסף דו בתעו

תיק

מאים תיק  גו

 $ן־קזה תיק

 אישי תיק

 ?לט תיקי

 ים5ת3מת תיק

 עבולה תיק

 נעים תיקים

 }חים תיקים

 תיוק

ת.?ק

ס,5 ?לף ח ס3 ?לל ? ת פ  מ

ח ת פ מ

file

subject file 

case file 

personal file

correspondents’ file 

working file 

active files 

inactive files 

filing 

to file 

to index 

index

alphabetical index ת מפתח אלף־בי  

alphabetical system אלף״בית שיטת

ת שי&ת ר או פ ס מ alpha-numericו
system

 וקבוצות בורדים תיקים של הציון שיטת קביעת
תיקים.

התיקים. על בהסמלה, שנקבעו הסמלים, רישום

 העבודה צורכי לפי תעודות של זמני סידור
 נכנסים, ומכתבים יוצאים מכתבים כגון המשרדית,

דחוף. לטיפול או מיוחד לטיפול מכתבים או

 התיקים מערכת בתוך התעודות של מקומן קביעת
במשרד. הנהוגה

 תעודות, הבאת תעודות, מתוך עדות הבאת כולל
מסוים. בנושא וידיעות תעודות של ורישום איסוף

 להשתמש יש שבתיעור השונות הפעולות )לציון
 הפעולה של מהותה את המביע בפועל העניין לפי

הנדונה(

אישיים. ולתיקים פרשה לתיקי כולל שס

משרדית. בפעולה הנמצאים תיקים

יום. יום לפעולת במשרד נדרשים שאינם תיקים

duplex (numeric) דו״מססרית שי^ה  
system

 החומר את מסמנים שלפיה תעודות, זיהוי שיטה
ובמספר. באות

 החומר את מסמנים שלפיה תעודות, זיהוי שיטה
מספרים. בשני
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P ?זי^ה ^ tp y[־ decimal system

information copy לילי?ה ה^תק

action copy הקתק

reference value מודיע ערף

evidence value מ?יד #לך

guide (in filing case) ן*ל?רי3 0ךשי3

cross-reference קום9 מךאה

finding aids

 call mark P’$3 ן$8י

divider sheet חו?ץ

קס9. (, (0j?3e )ךשימה ן לשום register

| ? ל ^ binder דקה. מתכת של בסוגרים בו מהודקות שהתעודות תיק

או באותיות המסומנים למדורים מחולק תיק index file 1ל1נ^
במספרים.

^1 9 9 folder את העוטפת רכה קרטון כריכת כולו שכל תיק
עברים. מארבעה התעודות

¡??^plain folder J הניירות. להידוק עשוי שאינו כורכן

? ^111 classeur גיליונות בהן שמשחילים מתכת, קשתות בעל תיק
 גיליון כל אליו ולהחזיר ממנו להוציא ושאפשר נייר

בנפרד.

9?¡? p’flה box file קופסה. צורת החיצונית שצורתו תיק

ר׳1~וי3 ק) תיקים. מספר להחזקת המיועד מיכל container ״־תיקים( י3 י
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