
  

   ההיסטורי בארכיון הציוני הלאומי"בצלאל"רשימת התיקים של ארכיון 
  )המספר הסידורי הנו מספר התיק בארכיון הציוני הלאומי(
  

 – 21.1.1915פנקס העתקי מכתבים . 1
8.8.1914  

  1907,1909פנקס העתקי מכתבים . 2

'  אוג– 1913פנקס העתקי מכתבים דצמבר . 3
1914  

  1915 –פנקס העתקי מכתבים . 4

 – 15.12.1924פנקס העתקי מכתבים. 5
5.6.1925  

  1918 מרץ – 28.12.1915פנקס העתקי מכתבים. 6

 -19.11.1925פנקס העתקי מכתבים . 7
27.61927  

  1919יוני -1918פנקס העתקי מכתבים מרץ . 8

  ז " אייר תרס– 1906' פנקס העתקי מכתבים פבר. 10  1908 דצמבר –פנקס העתקי מכתבים מאי . 9

'  פבר– 1912' פנקס העתקי מכתבים ספט. 11
1913  

  1924 דצמבר –פנקס העתקי מכתבים יוני . 12

  1913 יוני –' פנקס העתקי מכתבים פבר. 14  1921 – 1919פנקס העתקי מכתבים . 13
'  אפר– 1908' פנקס העתקי מכתבים דצמ. 15

1909  
  1911 יולי – 1910פנקס העתקי מכתבים יוני . 16

 "בצלאל"מכתבים נכנסים מאת אגודת . 17
  1910 – 1909 –בברלין 

 – 1910 – בברלין "בצלאל"מכתבים נכנסים מאת אגודת . 18
1911  

 "בצלאל"מכתבים נכנסים מאת אגודת . 19
  1911 – 1907 –בברלין 

  ""בצלאל""העתקי מאמרים בעניין . 20

ב "מכתבים אל בוריס שץ בזמן שהותו בארה. 21
  1926) י נרקיסבעיקר ממרדכ(

  "ירושלים הבנויה"כתבי יד של בוריס שץ ל. 22

וכתבי יד " "בצלאל""העתקי מאמרים על . 23
  של מאמרים מאת בוריס שץ

  1915 – 1913 "בצלאל", התכתבות עם בתי מלאכה. 24

'  פבר– 1909' פנקס העתקי מכתבים אוק. 25
1910  

  1913'  נוב– פנקס העתקי מכתבים מאי .26

  שנות העשרים, "בצלאל"פנקס חשבונות של אגודת ידידי . 28  1912'  ספט– העתקי מכתבים יולי פנקס.27



ל .י: P-H , 1912מכתבים נכנסים אותיות . 29
ב ועל יחסו "מגנס על ביקורו של שץ בארה

  . ליפסקי על בתי התימנים.ל,י"לא

אוסקר פישר בעניין : G-A , 1912אותיות , מכתבים נכנסים. 30
  ."בצלאל" למען פעילות

) ב"ארה(דויטש. מילר וג. מכתבים של ר, אנה טיכו מכתב. W-R , 1912 :  32מכתבים נכנסים אותיות . 31
  1920, 1914 ועבודה למענו "בצלאל"בעניין תערוכת 

התכתבות בעניין כספים שנאספו למען . 33
  1927ב " בארה"בצלאל"

וארץ משה ז: W-Q, A 1925אותיות : מכתבים נכנסים. 34
  .אוטו ורבורג, )טריפולי(

נחום : y-g 1925מכתבים נכנסים אותיות . 35
מוזיאון יהודי , גוטמן על יחסו לאומנות המודרנית

  .בלנינגרד  על איסוף  מוצגים

נחום גוטמן : G-A 1923-1925  מכתבים נכנסים אותיות. 36
  1924,1925על עבודתו בפריז 

בין  ("בצלאל" רשימות וקבלות בעניין ארגון תערוכות ב.38  1925 – 1923מכתבים נכנסים . 37
היתר בעניין תערוכה לזכרו של בוריס שץ ונשף לציון יובל 

  ).העשרים
 אייר –ד "פנקס העתקי מכתבים סיון תרס. 39
  ח"תרס

  1910 יוני – 1910פנקס העתקי מכתבים מרץ . 40

 מאי – 1925' פנקס העתקי מכתבים אפר. 41
1928  

 L- Z נכנסים אותיות מכתבים. 42

הרמן שטרוק :Z-Rמכתבים נכנסים אותיות . 43
יעקב ושרה , בעניין ספרו על אמנים יהודים

, "בצלאל"סטיפן וייז בעניין סיוע ל, שור.א, טהון
 . ארתור רופין

, י"המשרד הא: R-K 1914-1916אותיות , מכתבים נכנסים. 44
סול בין היתר דה סולה , )ב"ארה(הועד הזמני לענייני ציונות 
  .בעניין הדפסת ספרי קודש

פרוטוקולים מישיבות מועצת המורים של . 45
  1913 ותכניות לימודים "בצלאל"

  M-E 1925 – 1926מכתבים נכנסים אותיות . 46

, גדס בעניין תכנון ירושלים . שץ אל פ. ב. 47
  פ"תר

  כתבי יד של מאמרים של בוריס שץ. 48

ח המסיים " על הדו)?(תזכיר מאת בוריס שץ. 49
  .של אסטרמן

בין היתר על התערוכה לזכרו של (קטלוגים של תערוכות . 50
  ."בצלאל"וחוברות על ) שץ

 "בצלאל"פנקס קטעי עיתונים ודברי דפוס בעניין תערוכת . 52  .דברי דפוס שונים, קריקטורות, גלויות. 51
  1924ב "בארה



יעקב  : T-S 1906מכתבים נכנסים אותיות . 53
  .שיינקין. מ, הרמן שטרוק, הוןט

יעקב רוזנהיים בעניין : R-M 1906מכתבים נכנסים אותיות . 54
  ."בצלאל"עשיית פסלים ב

חיים : L-H 1906מכתבים נכנסים אותיות . 55
  . יפה"בצלאל", חיסין

אוטו , דוד וולפסון: Z-V 1906מכתבים נכנסים אותיות . 56
  .אדולף בעהם, ורבורג

חמדה : F-A 1906 סים אותיות מכתבים נכנ. 57
יהודה , מאיר דיזנגוף, חיים חיסין, בן יהודה
   ).גור(גרזובסקי

ההסתדרות : S-Q 1906 – 1913מכתבים נכנסים אותיות . 58
 "בצלאל"בעניין הפצת מוצרי ) דה סולה(הציונית בקנדה 

  ).1908(בקנדה
 התכתבות כללית – "בצלאל"בתי מלאכה . 59

וקול של אסיפת הפקידים פרוט: 1913 – 1917
  1913של בתי המלאכה 

נחום : Z-T 1908 – 1907 מכתבים נכנסים אותיות .60
, 1907חיים וייצמן , 1908סוקולוב על יחסו לעבודה תרבותית 

לנוב 'יחיאל צ, 1907 – 1908אוטו ורבורג , 1907דוד וולפסון 
  נחום סלושץץ, דוד טריטש, 1908

 1917 המורים פרוטוקולים של ישיבות חבר.61
– 1914  

 Q-Nהתכתבות כללית אותיות , "בצלאל"בתי מלאכה . 62
1917 – 1913  

, ח כספי"דו, ב" בארה"בצלאל"תערוכת . 63
  1914, מכתב של שץ לגוטהייל, תזכיר

  1912, "בצלאל"ח של הופיין על "דו. 64

שץ אל מגנס בעניין הקמת מכון ארכיונלוגי . 65
  1912בירושלים 

שץ אל הוגו ברגמן בעניין מכתבו של . מכתבו של בטיוטת . 66
  א"תרפ, "בצלאל"ברגמן על 

שץ על הפרדת בתי המלאכה . תזכיר של ב. 67
  .מבית הספר

, ב" בארה"בצלאל"קטעי עיתונים ודברי דפוס על תערוכת . 68
1914  

, "בצלאל"קטעי עיתונים ודברי דפוס בעניין . 69
  20 –שנות ה 

  1912, י" האמכתבים מאת המשרד. 70

 – D-B 1908 מכתבים נכנסים אותיות 71
בני , 1907אגודת חובבי ציון ברודזיה  : 1906

שמואל ברבש , 1908ציון קדימה מונטריאול 
ישראל שוחט בעניין , חובבי ציון דבלין, 1908

  .1908עיצוב המניה של אגודת השומרים 

אגודה : G-D 1908 – 1906מכתבים נכנסים אותיות . 72
בוריס גולדברג על הוצאת , 1908בודפשט " דבורה"נית ציו

  .1907) לואיס. סט(שמעון גולדמן , ט"י תרס"חוברת על א

תקנות אגודת : קטעי עיתונים ודברי דפוס. 73
אגודה להקמת שכונת אמנים " ("בצלאל"נווה "

  . ה"תרפ) "בצלאל"ליד 

אגודה : B-A 1908 – 1906מכתבים נכנסים אותיות . 74
נורמן , 1907בילקובסקי , 1908קהיר " אהבת ציון "ציונית

  .1908בנטוויץ 



לואיס : G-F 1918 – 1914מכתבים נכנסים אותיות . 76  1913-1912י "מכתבים מאת המשרד הא. 75
  1915ליפסקי 

העתקים של מכתבים חשובים , חות"סקירות ודו, תזכירים. 78  1912 – 1918מכתבים נכנסים . 77
חומר רב הקשור למשפט על שימוש בשם , "בצלאל"בענייני 

של ) ?(קטעים מתסריט ): בעיקר שנות העשרים" ("בצלאל""
  ".  חורבן בית המקדש ושיבת ציון:"בוריס שץ 

 – H-A 1911מכתבים נכנסים אותיות . 79
הרמן , 1911 "בצלאל"על " אחד העם: "1910

 והרברט בנטוויץ על פעילותי, 1910שטרוק 
  1911 "בצלאל"למען 

  .שנות העשרים, פנקס קטעי עיתונים ודברי דפוס. 80

 – 1908, פנקס קטעי עיתונים ודברי דפוס. 81
1907  

  .שנות העשרים, פנקס קטעי עיתונים ודברי דפוס. 80

שנות , פנקס קטעי עיתונים ודברי דפוס. 80
  .העשרים

אגודת בני : W-K 1909 – 1908מכתבים נכנסים אותיות . 84
  .1909 "בצלאל"י בעניין תערוכת ציון מסלוניק

: Z-M 1911מכתבים נכנסים אותיות . 85
ש אוסקר  מרמורק בדרום "אגודה ציונית ע

שרה , נחום וילבושץ בעניין הטכניקום, אפריקה
טהון באגודת הנשים למען עבודה תרבותית 

על הפעילות הציונית " קדימה"אגודת , י"בא
קב יע, "בצלאל"באודיסה ועל עבודתה למען 

  "."בצלאל""תקנות בית המלאכה במושבה , מוזר

  J-A 1909 – 1908מכתבים נכנסים אותיות . 86

ל גולדברג .י: 1928 – 1909, מכתבים נכנסים משונים. V-L 1909  88מכתבים נכנסים אותיות . 87
יוסף קלוזר על מאבקו נגד הקתדרה ליידיש באוניברסיטה , 1914

  .ח"ועל יחסו למדיניות הציונית תרפ
 פרוטוקול :'רשומים ודברי דפוס וכו, רשימות, חות "דו. 90  מכתבים אל בוריס שץ מבני משפחתו. 89

 בעניין הקמת שכונת אמנים ותקנון "בצלאל"מישיבת מורי 
  . א"תרפ, האגודה להקמת שכונה זו

 שץ טיוטות והעתקים של מכתבים  חשובים של בוריס. L-A  1909  92מכתבים נכנסים אותיות .91
   1912 – 1920, י"בעניין עתידה של ירושלים ואמנות בא



בעיקר , "בצלאל"שץ מאת עובדי ותלמידי .  בלמכתבים א. 94  "בצלאל"ס "תקנות ביה. 93
  ג"תרפ, מרדכי נרקיס וזאב רבן

 – 28.4.1909פנקס העתקי מכתבים . 95
12.10.1909  

  חוברות בעניינים שונים, קטלוגים של תערוכות. 96

 – B-A 1900מכתבים נכנסים אותיות .97
1907  

מכתביהם  : F-C 1907 – 1906מכתבים נכנסים אותיות . 98
  של חיים חיסין ומאיר דיזנגוף

 – J-G 1907מכתבים נכנסים אותיות . 99
1906  

ז לוין על פעילות .א: M-K 1907מכתבים נכנסים אותיות . 100
ישת קרקע ליבונטין על פרשת רכ. ז, ב" בארה"בצלאל"למען 
מנחם מזיע על , "בילו החדשה"יוסף ספיר על , "בצלאל"עבור 

  ."בצלאל"נשף לטובת 
-   R-N 1907מכתבים נכנסים אותיות . 101
1906  

מכתבים של : Z-S 1907 – 1906מכתבים נכנסים אותיות . 102
  .משה שיינקין, אוטו ורבורג, הרמן שטרוק

  )"בצלאל"שלא מאנשי ( אוסף תווי ספר של אומנים שונים.D-K 1910  104מכתבים נכנסים אותיות . 103

שלא (אוסף תווי ספר של אומנים שונים. 105
  )"בצלאל"מאנשי 

  P-F 1913 – 1912מכתבים נכנסים אותיות . 106

 – Z-P 1913מכתבים נכנסים אותיות . 107
1912  

  V-L 1910מכתבים נכנסים אותיות . 108

ל .י: Z-L 1910מכתבים נכנסים אותיות . 109
  גולדברג בעניין עיצוב דגלי שמחת תורה

 – 1913 בוורשה "בצלאל"מכתבים נכנסים מאת אגודת .110
1912  

  G-A 1910מכתבים נכנסים אותיות . L-G   1910  112מכתבים נכנסים אותיות . 111
 – E-A 1915מכתבים נכנסים אותיות . 113
 "בצלאל"אוטו ורבורג בשם אגודת : 1913
  ברלין

 "בצלאל"מכתבים מ: L-A 1910מכתבים נכנסים אותיות . 114
  ל בעיקר מאת ישראל קיניץ"שץ בזמן שהותו בחו. אל ב

  1910ספר חשבונות . 116  1908 – 1913גלויות מאנשים שונים . 115

 "בצלאל"חות של "מאזנים ודו, תקציבים. 117
1919 – 1913  

מכתבים ,  ואומניו"בצלאל"כתבי יד של מאמרים על . 118
  .שנות העשרים והשלושים, בודדים

וגם מכתבים (העתקים של מכתבים יוצאים . 119
  1928-  1929'  ד-'  אותיות א) נכנסים בודדים

  1949' פ-'  התכתבות כללית אותיות ט. 120

 אל הנהלת המוסד בעניין "בצלאל"מכתבים מתלמידי . 122: 1928'  ל–' התכתבות כללית אותיות ד. 121



   1927כספים ומשמעת לימודים   .התכתבות עם מאיר דיזנגוף והנרייטה סאלד
 -  M-Z 1922  מכתבים נכנסים אותיות .123
1921  

  1934 – 1936'  ח–' ממכתבים נכנסים אותיות  . 124

  1933 – 1937 פ –' ומכתבים נכנסים אותיות  . Z-K 1930   126מכתבים נכנסים אותיות . 125
  1940 – 1945התכתבות . R-Z 1924  201ים נכנסים מכתב. 200
  J-G 1924 0 1923מכתבים נכנסים . 203  1941 – 1946התכתבות . 202

  R-J 1924-1923מכתבים נכנסים . 205  ל"רשימות כתבי עת חו. 204
  1941 – 1940התכתבות . S-R 1913  207התכתבות . 206
  1925 – 1926כתבים נכנסים מ. A-D,N 1925 – 1923  209מכתבים נכנסים . 208
    N-Z  1943  -1942 התכתבות. 211  19291928התכתבות .210

  A-E  1943-1942התכתבות . H-M 1943 - 1941  213התכתבות .212
   A –E  1912-1911חשבונות . F-R 1912-1911  215חשבונות . 214
  1912 – 1918 חשבונות .217  1928 – 1931קבלות .216

  1937-1935 והתכתבות כספית D-F התכתבות .B-F 1939 - 1930  219 התכתבות .218
    H-Z1936-1935  התכתבות.221  1916 – 1943 התכתבות .220
  1905 – 1927 התכתבות .223  1913 -1940 התכתבות .222
  1928ר -  התכתבות מ.225  1945 -1947 התכתבות .224
  A-G 1933-1931 התכתבות .Z-M 1933-1931  227 התכתבות .226
  p-c , 1929 – 1931,  התכתבות .A-F 1931-1929  229 התכתבות .228

  1922-1923, רשימות של נבחנים. q-z , 1929 – 1931  231, התכתבות. 230
  1928 – 1923התכתבות חשבונות וקבלות  . 233   רשימת התיקים–כרטיסיה . 232
  1927 – 1925חומר כספי . 235   רשימת התיקים–כרטיסיה . 234
   רשימת התיקים-כרטיסיה  . 237  1928קבלות . 236
  l-z ,1927 – 1928התכתבות . 239  1925 – 1924, קבלות וחשבונות. 238
  1931, התכתבות. a-l ,1927 – 1931  241, התכתבות. 240

 – 1931רשימות וחומר כספי , התכתבות. 242
1923  

  a-g , 1923 – 1924, התכתבות . 243

  1925 – 1923קבלות . a-z ,1933  - 1945  245 , התכתבות. 244
  1940 – 1939',  ב–' א, התכתבות. 247  אלבום גלויות. 246



  1936', מ- 'ב, התכתבות. 249  1941,1943העתקי מכתבים יוצאים . 248
  1930 – 1922, התכתבות  ורשימות. 251   רשימת תיקים–כרטיסיה . 250
  1912 – 1910פנקס חשבונות . 253  מאזנים. 252
פנקס חשבונות והעתקי מכתבים יוצאים . 254

1914-1922  
  1921, התכתבות . 255

  l-z , 1913 – 1917, חשבונות.257  1933 "בצלאל"פנקס המבקרים של . 256

  a-l , 1910 – 1913, חשבונות. 259  1927 – 1926, התכתבות. 258
  חומר שונה. 261  1927 – 1926, התכתבות. 260
  רשימות, חומר שונה.263  ר שונהחומ. 262
  1913 – 1911, חשבונות והתכתבות כספית. g-m , 1931 – 1932  265, התכתבות. 264
  1937-  1936, ה-א, התכתבות. 267  1937 – 1936, ת-פ, התכתבות . 266
, התכתבות עם חברת אנגלו פלשתינה. 268
1907 - 1910  

 1933 – 1932, התכתבות  מועטה ורשימות בכתב יד. 269
  .בערך

  1915, ספר רשימת שעות המורים. 271  1931, שני מכתבים מאת שץ אל נרקיס. 270

  1921 – 1920, ספר תלמידים. 273  1914, ספר תלמידים. 272
  1914, מטריקל לתלמידים. 275  1922, ספר הוצאות והכנסות. 274
רשימות שונות , פנקס רשימות המכתבים היוצאים. 277  1922, ספר התלמידים. 276

  1927 – 1925ופרוטוקולים מישיבות המורים 
  1939 – 1938, פ- ז, התכתבות. 279  1915, פנקס המורים. 278
  1940-  1938,  ז–א , התכתבות . 281  1940-  1938, ש-פ, התכתבות. 280
  1938 – 1921, התכתבות. 283  1938 – 1937, ל-א, התכתבות. 282

  1938 – 1937, צ- מ, התכתבות . 285  1938 – 1937, מ-ק, התכתבות .284
  1906 – 1905, "בצלאל"קטעי עיתונות על . 287  1906, "בצלאל"קטעי עיתונות על . 286
  1945 – 1934, התכתבות. 289  1906, "בצלאל"ספר אורחים של . 288
  h-r , 1935 – 1936, התכתבות. 291  1945, התכתבות. 290
  1946, התכתבות. a-h , 1935  -1936  293, התכתבות. 292
  1920-   1919, )רשימות(ספר התלמידים . m-z , 1933 – 1934  295, התכתבות. 294
  1922, ספר התלמידים. 297  1922, ספר התלמידים .296

  1928 – 1925, התכתבות. 299  1916, ספר התלמידים. 298



  1929 – 1928, דוחות ומאזנים. 301  ספר הארכיב. 300
  1927- החל ב, "בצלאל"ספר המאזנים של . 303  1928 – 1926, סמכים והתכתבויותמ. 302
  1915, רשימת שעות מורים. 305  1928 – 1925, ההנהלה הציונית. 304
  1923-  1922, ספר התלמיד. 307  1923, ספר התלמיד. 306
  1927,  20 –ל הה התכתבות והזמנותות לחגיגות יוב. 309  1917 - 1916, ספר חובות התלמידים. 308

  1931-  1926, התכתבות .  311  1937 – 1933, התכתבות ורשימות. 310
   1945-   1944, )בנושא תערוכות(התכתבות . 313  1938 – 1921, התכתבות. 312
-   1945, )בנושא תערוכות(התכתבות . 314
1946  

  1939-  1938, התכתבות  ורישומים. 315

  1950, ת-פ, )בנושא תערוכות(התכתבות . 317  1945 – 1932, התכתבות . 316
  a-h , 1924, התכתבות. r-z , 1924   319, התכתבות. 318
  I – q , 1924, התכתבות. a-g , 1924  321, התכתבות. 320
  תמונות.h-m , 1920 – 1921  323, התכתבות. 322

  1919, ספר הרכוש. 325  תמונות. 324
  1924 – 1923,  הראשיהספר. 327  1925, הספר הראשי. 326
  1929, רשימות וקבלות. 329  1942 – 1941, ת- נ, התכתבות. 328
  התכתבות רשימות וחשבונו. 331  1914, רשימות. 330
 1941, ת-א, )בנושא תערוכות(התכתבות . 332
– 1943  

  1934, 1925 – 1913, תזכירים וכתבי יד. 333

  1927 – 1917,  מבחנים  והתכתבות,רשימות. 335  1928, 1925 – 1924, חוזים. 334

  The Palestine Weekly to "Bezalel" , 1930 .337  1925, יומן המחלקה לציור. 336
  1917 – 1915, ספר רשימות שעות מורים . 339  1920 – 1918, ספר ראשי. 338
, והתכתבויות בקשר לתערוכותחוזים . 340
1924 – 1925  

  1939 – 1935, ספר הנדבות. 341

342 .Stammbaum Der Samsonchen 

Familie   
  1917 –החל ב , רשימות והזמנות . 343

  1921-   1919, ספר ראשי. 345  1915 – 1914, חשבונות אנשים פרטיים.  344
  j-m , 1910 – 1911, התכתבות. 347  1922 – 1919, תערוכות וצילומי עבודות . 346
  1913, קבלות. 349  1913,  קבלות. 348



  1927, התכתבות , "בצלאל"תקנות חברת . 351  1927, התכתבות. 350
  1927 – 1926, התכתבות. 353  1927 - 1926, התכתבות . 352
  1927-  1926, התכתבות. 355  1926, התכתבות. 354
  d-k , 1926 – 1927, התכתבות. 357  1928 – 1927, התכתבות. 356
  כרזות, עיתונות. 359  עיתונות. 358

  1949 – 1948, התכתבוח. 361  )מודעות(קטעי עיתונים . 360
  קטעי עיתונות. 363  1949, התכתבות . 362
  1915 - 1914, קבלות וחשבונות. 365  פרסומות ומודעות ,עיתונות. 364
 1944, התכתבות בנושא תשלומים שונים . 366
– 1945  

  1946 – 1945, התכתבות. 367

, תינההתכתבות עם חברת אנגלו פלש. 368
1913 – 1914  

  1916 – 1915, קבלות וחשבונות. 369

, התכתבות עם חברת אנגלו פלשתינה. 370
1914 – 1917  

  1917 – 1916, קבלות וחשבונות. 371

  1944 – 1943, התכתבות בנושא תערוכות. 373  1944, התכתבות בנושא תערוכות. 372

  1912 – 1911, התכתבות וקבלות. 375  1947, התכתבות. 374
  1947 – 1946,התכתבות. 377  1948 -  1947, התכתבות. 376
  g-m , 1933 – 1934,התכתבות. 379  1947, התכתבות. 378
  1946, התכתבות. a-g , 1933/1946  381, התכתבות. 380
  r-z , 1935 – 1936,  התכתבות. 383  1947 -  1946, התכתבות. 382
י מנהל ארכיון  מוזיאון "נמסר ע(ומים של התכתבויותציל. 385  40- 30- שנות ה, התכתבות. 384

  1922)ישראל

י מנהל "נמסר ע(צילומים של התכתבויות. 386
  1923) ארכיון  מוזיאון ישראל

י מנהל ארכיון  מוזיאון "נמסר ע(צילומים של התכתבויות. 387
  ) מרץ–ינואר (1924) ישראל

י מנהל "נמסר ע(צילומים של התכתבויות. 388
  )מאפריל (1924)   מוזיאון ישראלארכיון

  1945 – 1944,  ת–מ , התכתבות. 389

  1945 – 1944,  ו–א , התכתבות. 391  1945 – 1944,  נ–ה , התכתבות. 390
  1942 – 1940, ע- ט, התכתבות. 393   1943-  1942,  ש–פ , התכתבות. 392
  )חתימות+ חוברת   (,קבלות וחשבונות. 395  1923 – 1922, ל"ספר התרומות של קק. 394



, קבלות ומעט התכתבות, חשבונות. 396
1923/1928  

  1922, "בצלאל"ספר ראשי של . 397

  1922, ספר הוצאות והכנסות. 399   1922 -  1921, "בצלאל"ספר ראשי של . 398
  1924 -  1923) עבור ועד החינוך(ספר הכנסות והוצאות . 401  "בצלאל"ספר ראשי של . 400
  1947 – 1946, התכתבות. 403  1947 – 1946, תבותהתכ. 402
, קטעי עיתונות והתכתבות, "המזרח. "404
1925  -1947  

  טיוטת הרצאה והתכתבות, חשבונות. 405

, דברי עזבונות, רשימות, התכתבות. 406
  1945-  1925, פרוטוקולים

  הצעות תקציב והתכתבות, "בצלאל"כתבי יד על . 407

  1950,  כ–ט , התכתבות בנושא תערוכות. 409  1950, ה-ג, תערוכותהתכתבות בנושא . 408
  1942 – 1941, ל- ג, התכתבות. 411  1942 – 1941, התכתבות. 410
  1949 – 1947, נ- ג, התכתבות. 413  1947/1949, ג-א, התכתבות. 412
 – 1917, חוזים שונים, חשבונות, קבלות. 414
1925  

  1949 – 1947, התכתבות. 415

 – 1950, ע-מ,  התכתבות בנושא תערוכות.416
1951  

  1945, התכתבות ורשימת פריטים. 417

 – 1925, רשימות וחשבונות, התכתבות. 418
1929  

  1945 – 1942, התכתבות. 419

  רשימות, כרזות. 421  1945, התכתבות. 420
  ציורים קטנים, גלויות מצוירות. 423  1944/1946 – 1943,  התכתבות.422
, מ-א, תכתבות בנושא תערוכות נודדותה. 424
1951 - 1952  

  1944, התכתבות. 425

, ת-נ, התכתבות בנושא תערוכות נודדות. 426
1951 – 1952  

  1914 – 1913, התכתבות. 427

   1914 – 1913, התכתבות. 429  ארכיב. 428

 


