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קטלוג זה מוקדש לזכרו של דורון הרצוג ז"ל
חבר, אספן ובקי גדול בתולדות ארץ ישראל וירושלים

In memory of the late Doron Herzog
 a friend, collector and a knowledgeable expert

in the history of Eretz Israel and Jerusalem
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2. קונגרסים ציוניים  - גלויות
1. הקונגרס הציוני ה-2 בבאזל, גלויה רשמית, [1898]. 

נשלחה מבאזל לוינה. רימר מס' 3. 
מאוירת   ,[1921] בקרלסבד,  ה-12  הציוני  2. הקונגרס 

בידי יוסף בודקו. רימר 36-37.
מאוירת   .[1923] בקרלסבד,  ה-13  הציוני  3. הקונגרס 

בידי יוסף בודקו. רימר 44.

מצב טוב מאד.

פתיחה: $850

2. Zionist Congresses - Postcards  
1. The second Zionist Congress in Basel, offi-
cial postcard, [1898]. Sent from Basel to Vienna. 
Rimer 3.
2. The 12th Zionist Congress in Karlsbad, [1921]. 
Illustrated by Joseph Bodko. Rimer 36-37. 
3. The 13th Zionist Congress in Karlsbad, 
[1923]. Illustrated by Joseph Bodko. Rimer 44.
Very good condition.

Opening Price: $850

1. גלויה – קונגרס ציוני ראשון
נדפסה  בבאזל.  ה-1  הציוני  הקונגרס  גלוית-מזכרת, 

בגאלאץ (Galaţi, רומניה), 1898. 
ליפא  קארפל  ד"ר  נורדאו,  ד"ר  הרצל,  ד"ר  דיוקנאות 

ושמואל פינלס.
ברכת   .1898 שנת  ספטמבר,  בחודש  בדואר  נשלחה 

שנה-טובה בכתב ידו וחתימתו של פינלס.
מצב בינוני. קרעים וכתמים, פינה חסרה. כתובת הנמען בצדה 

האחורי.

פתיחה: $280

1. Postcard – First Zionist 
Congress  
A souvenir postcard, the first Zionist Congress 
in Basel. Printed in Galaţi, Romania, 1898.
Portraits of Dr. Herzl, Dr. Nordau, Dr. Karpel 
Lipa and Samuel Pineles. 
Sent by post on September 1898. A New Year 
blessing, handwritten and signed by Pineles. 
Fair condition. Tears and stains, missing corner. 
Recipient address on reverse side. 

Opening Price: $280

קונגרס
Congress

1

2
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4. נאומי מקס נורדאו בקונגרסים הציוניים 
הראשונים – ורשה, 1900

 Mowy ze Zjadów Syonistycznych w Bazylei
[נאומים בקונגרסים הציוניים בבזל], מאת מקס נורדאו. 

ורשה, 1900.
שלשה נאומים שנשא מקס נורדאו בשלשת הקונגרסים 

הציוניים הראשונים בבזל, 1897-1899. פולנית. 
ומעט  קרעים  ושביר.  יבש  נייר  טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 עמ',   47

כתמים. הערות בכתב-יד בשולי מספר דפים.

פתיחה: $100

4. Max Nordau's Speeches at the 
First Zionist Congresses – Warsaw, 
1900  
Mowy ze Zjadów Syonistycznych w Bazylei 
[speeches at the Zionist Congresses in Basel], 
by Max Nordau. Warsaw, 1900. 
Three speeches by Max Nordau at the first 
Zionist Congresses in Basel, 1897-1899.  Polish. 
47 pages, 19.5cm. Dry and brittle paper. Tears 
and few stains. Handwritten notes in margins of 
some leaves. 

Opening Price: $100

3. הקונגרס השמיני – חתימת הרמן שטרוק 
- הרצל

בהאג,  השמיני  הציוני  הקונגרס  רשמית,  1. גלויה 
אוגוסט 1907 (רימר 14). בצדה האחורי הקדשה בכתב-

ידו של האמן הרמן שטרוק (בגרמנית). 
2. גלויה עם דיוקן הרצל מאת מאיר גור אריה, כנראה 

בהוצאת קק"ל.

מצב טוב. כיתוב בצדן האחורי.

פתיחה: $120

3. Eighth Congress – Signature by 
Hermann Struck – Herzl  
1. Official postcard, the Eighth Zionist 
Congress in Den Haag, August 1907 (Rimer 
14). On reverse side handwritten dedication by 
the artist Hermann Struck (in German).
2. Postcard with Herzl's portrait by Meir Gur 
Aryeh, probably published by JNF.
Good condition. Writing on back sides.

Opening Price: $120

34
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5. כרטיס-ציר - הקונגרס התשיעי בהמבורג, 
1909

הציוני  הקונגרס  ציר],  [כרטיס   Delegeitenkarte
התשיעי בהמבורג, 26-30.12.1909. 

כרטיס-ציר עבור נציג מקולומיאה (אוקראינה). 
[2] עמ', 17X11 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $350

6. קונגרס ציוני - ארבעה פריטים
חותמות  מבויל.  ומכתב  מבוילת  חתומה  1-2. מעטפה 

הקונגרס הציוני ה-12 בקרלסבד. ספטמבר 1921.
הציוני  הקונגרס  חותמות  מבוילת.  ריקה,  3. מעטפה 

ה-13 בקרלסבד. יולי 1923.
4. גלויה "כל המאמין בגאולה שלמה", קונגרס ראשון, 
חדשה].  ציונית  [הסתדרות  "ה.צ.ח."  של  היסוד  כנסית 
וינה, 1935. בגב חותמת הקונגרס וחותמת "תל חי בארץ 

הקודש". סמל מודפס מעשה ידי ארתור שיק[?].

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

5. Delegate Card – The 9th 
Congress in Hamburg, 1909  
Delegeitenkarte [delegate card], The 9th Zionist 
Congress in Hamburg, December 26-30, 1909.
Delegate card for a representative from 
Kolomyia (Ukraine). 
[2] pages, 11X17cm. Good condition. Few stains.

Opening Price: $350

6. Zionist Congress – Four Items  
1-2. A close envelope and a postmarked 
letter. Stamps of the 12th Zionist Congress in 
Karlsbad. September 1921. 
3. An empty envelope, with a stamp. Stamps of 
the 13th Zionist Congress in Karlsbad. July 1923.
4. A postcard "All who believe in the redemp-
tion", first congress, basic assembly of "The New 
Zionist Union". Vienna, 1935. On the back, the 
stamp of the congress and the stamp "Tel Chai 
in the Holy Land". A printed symbol, work of 
Arthur Szyk [?]. 
Varied size and condition.

Opening Price: $120

5

6
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8. הרצל - אוסף פריטים מגוון
שמו  אשר  בהרצל,  הקשורים  פריטים  של  גדול  אוסף 

נזכר בהם, או מופיעה בהם תמונתו:
תצלומים  עם  חלקן  הרצל,  תיאודור  אודות  חוברות   7
דיוקנו  עם  ותצלומים  לוחות   25 וציריך);  ישראל  (ארץ 
של הרצל, משפחתו, או אתרים הקשורים בו, ממועדים 
שונים. ביניהם: תעודה על תרומת עצים לקק"ל, תקליט 
עם הדפס צבעוני של טקס הכרזת המדינה ועוד; כ-70 
עם  תצלומים  ומספר  תויות  גלויות,  בולים,  מעטפות, 
דיוקנו של הרצל או עם אזכור שמו, מסודרים באלבום.
כ-100 פריטים. גודל ומצב משתנים. באופן כללי, מצב טוב. 

פתיחה: $900

8. Herzl – Collection of a Variety 
of Items  
A large collection of items connected to Herzl, 
in which his name is mentioned or his picture 
appears:
7 booklets about Theodor Herzl, some with 
photographs (Israel and Zurich); 25 plates and 
photographs with Herzl's portrait, family or 
sites connected to Herzl, on various occasions. 
Amongst them: a certificate for the contribu-
tion of trees to KKL, a record with a colored 
print of the ceremony of the Declaration of 
the State of Israel etc; About 70 envelopes, 
stamps, labels and a number of photographs 
with Herzl's portrait or reference to his name, 
arranged in an album. 
About 100 items. Varied size and condition. In 
general, good condition.

Opening Price: $900

7. מדינת היהודים – הרצל – וינה, 1896
 Der Judenstaat: Versuch, Einer Modernen
מ.  הוצאת  הרצל.  תיאודור   ,Losung der Judenfrage

ברייטנשטיין, וינה, 1896. מהדורה שניה.
לשאלת  מודרני  פתרון  של  ניסיון  היהודים:  "מדינת 
את  מציג  הוא  בו  הרצל,  של  המפורסם  ספרו  היהודים". 
בעיית היהודים ואת הצורך בפתרון מדיני-לאומי. גרמנית.
86 עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, סימוני עפרון וחו־

תמות. מעט קרעים בשולי הכריכה.

פתיחה: $120

7. Der Judenstaat – Herzl – 
Vienna, 1896  
Der Judenstaat: Versuch, Einer Modernen Losung 
der Judenfrage, Theodor Herzl. M. Breitenstein 
publishing, Vienna, 1896. Second edition.
"The Jewish State: Proposal of a modern solu-
tion to the Jewish problem". The famous book 
by Herzl, in which he portrays the Jewish prob-
lem and the need to find a political-national 
solution. German.
86 pages, 23.5cm. Good condition. Few stains, 
markings in pencil and ink stamps. Minor tears 
in margins of binding.

Opening Price: $120

הרצל
Herzl

78
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9. תצלומי קבר הרצל - וינה / ירושלים
ומשפחתו  הרצל  תיאודור  קבר  ליד  קבוצתי  1. תצלום 
האחורי  בצדו  (חותמתו  גלגור  הצלם  בידי  צולם  בוינה. 

של התצלום). מחולק בצדו האחורי לשימוש כגלויה.
13X9 ס"מ. מצב טוב.

2. תצלום מצבה זמנית על קברו של הרצל בירושלים, 
לאחר העלאת עצמותיו ארצה, [1949 בערך].

8.5X6 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

9. Photographs of Herzl's Grave – 
Vienna / Jerusalem  
1. A group photograph near the graves of 
Theodor Herzl and his family in Vienna. 
Photographed by Gelgor (his stamp is on the 
back side of the photograph). Divided on re-
verse side for postcard use.
9X13cm. Good condition.
2. Photograph of the temporary tombstone of 
Herzl's grave in Jerusalem, after his bones were 
brought to Israel, [c. 1949]. 
6X8.5cm. Good condition.

Opening Price: $120

10. גלויות ותוית מתהלוכה לקבר הרצל
"אם חפצים אתם – אין זו אגדה!" – גלויה בהוצאת חברת 
גלויה  וינה;  הרצל,  תיאודור  תמונת  עם  גלויה  "לבנון"; 
הוצאת  בבזל,  המרפסת  על  הרצל  תיאודור  דיוקן  עם 
הרצל  לקבר  "תהלוכה  מזכרת,  תוית  ברלין;   ,Phönix

תרצ"ז" עם תמונת מצבת קבר הרצל ומשפחתו.
4 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120

11. כרזה מאוירת – דיוקן ד"ר תיאודור הרצל   
הרצל,  תיאודור  ד"ר  של  מאויר  דיוקן   - מודפסת  כרזה 

עם אלמנטים מיקרוגפיים. (בדפוס).
 "Dr. Theodor Herzl" הִּכתוב  ביידיש,  כתוב  הטקסט 

בלועזית.
43X35.5 ס"מ, במסגרת 45X37.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $180 10. Postcards and a Label from 
Procession to Herzl's Grave  
"If you wish – this is not a myth!" – a postcard by 
Levanon Company publishers; a postcard with 
Theodor Herzl's picture, Vienna; a postcard 
with Theodor Herzl on the veranda in Basel, 
Phönix publishing, Berlin; a souvenir label, 
"procession to Herzl's grave 1937" with a picture 
of the tombstone of  Herzl and his family.
4 items, varied size and condition. 

Opening Price: $120

11. Illustrated Poster – Portrait 
of Dr. Theodor Herzl 
Printed poster – Illustrated portrait of Dr. 
Theodor Herzl, with micrographic elements.
Text in Yiddish.  The caption "Dr. Theodor 
Herzl" in Latin characters. 
35.5x43cm. In frame 45x37cm. Very good 
condition. 

Opening Price: $180

9

10

11
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12. הרצל – "אם תרצו אין זו אגדה" 
תמוז  כ'  בירושלים,  המורים  סניף  ע"י  שפורסמה  גלויה 

תרע"ח [1918].
על מחצית הגלויה תמונת הרצל, במחצית השניה ציטוט 

מדבריו, נושא את הכותרת "אל הדור הצעיר!".
מצב בינוני. קרועה ומוכתמת.

פתיחה: $80

12. Herzl – If You Wish This is not 
a Myth  
A postcard publicized by the Teachers' Branch 
in Jerusalem, 1918.
On half of the postcard is a picture of Herzl, on 
the second half is a quote of his words, bearing 
the title "to the young generation!".
Fair condition. Torn and stained.

Opening Price: $80

13. הרצל – מיקרוגרפיה מודפסת
תמונת גאון הרוח היהודי יוצר הציונות הפוליטית: הד"ר 

זאב בנימין הרצל. [1929 בערך].
"מעשה ידי הגב' לאונטינה אדלר לרגלי מלאות 25 שנה 
מיום מותו, וזאת התמונה מכילה דעותיו הנשגבות הכ־

תובות בספרו הידוע בשם 'מדינת היהודים'".
בתחתית – הקדשה בכתב-יד. 

45X25 ס"מ בערך, במסגרת 58.5X38.5 ס"מ. מצב טוב. מעט 
כתמים וקמטים.

פתיחה: $180

13. Herzl – Printed Micrograph  
A picture of the founder of Zionist politics: Dr. 
Ze'ev Benjamin Herzl. [C. 1929].
"The work of Ms. Lountina Adler in honor 
of the 25th anniversary of his death and this 
picture contains his lofty opinions written in 
his renowned book The State of the Jews”.
At the bottom – a handwritten dedication.
About 25x45cm, in frame 38.5x58.5cm. Good 
condition. Few stains and creases.

Opening Price: $180

12

13



הרצל | 11 

14. כרזה – חזון הרצל – מדינת ישראל
Herzl's Vision - אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני – 
 Commemorating the founding of the state of

Israel ,15.5.48. [דרום אפריקה? 1948].
דיוקנאות הרצל, חיים ויצמן ודוד בן-גוריון.

כרזה 33X28 ס"מ, מודבקת על קרטון 46X38 ס"מ.
מצב טוב מאד, שולי הקרטון מצהיבים.

פתיחה: $250

14. Poster – Herzl's Vision – State 
of Israel  
Commemoration of Herzl's Vision: Founding 
of The State of Israel. "If I forget Jerusalem I 
will forget my right hand". May 15. 1948. [South 
Africa? 1948].
Portraits of Herzl, Chaim Weizmann and 
David Ben-Gurion.
Poster: 28x33cm, Glued on cardboard: 38x46cm. 
Very good condition. Margins of cardboard are 
somewhat browned. 

Opening Price: $250

15. צלחת נחושת – הרצל
הרצל, צלחת נחושת עם עבודות ריקוע וחריטה. עבודה 

עממית, בסגנון "בצלאל".
במרכז דיוקנו של תיאודור הרצל, מעליו מגני-דוד וכתר. 
דגלים  שני  ומתנוססים  "הרצל",  נכתב  דיוקנו  תחת 
המערבי.  והכותל  צמחים  עיטורי  דיוקנו  בצדי  ומנורה. 
בשולי הצלחת נחרט "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מי־

רושלם"; "אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני" ועוד.
קוטר: 27.3 ס"מ. מצב בינוני. 

פתיחה: $180

15. A Copper Plate – Herzl  
Herzl, a copper plate with flattening and etch-
ing works. Folk handicraft, Betzalel style. 
At the center, Theodor Herzl's portrait, above 
the portrait are Stars of David and a crown. 
Under the portrait are the word Herzl, two flags 
and a menorah. The sides are decorated with 
plants and the Western Wall. On the margins 
of the plate is etched "From Zion the Torah 
will come forth and the word of G-d from 
Jerusalem" etc. 
Diameter: 27.3cm. Fair condition.

Opening Price: $180

14

15
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16. אלמנך יהודי בהוצאת קק"ל – פראג, 
 1925-1931

חוברות   7 יהודי].  [אלמנך   Judischer Almanach
רצופות בהוצאת קרן קימת לישראל, פראג, 1925-1931.
ארץ  בנושאי  מאמרים  לוח-שנה,  כוללת  חוברת  כל 
ואנשי-רוח,  יהודיים  מנהיגים  תצלומי  ציונות,  ישראל, 
וכלי- יהודיים  אמנות  חפצי  ישראל,  מארץ  תמונות 

קודש, ועוד.
18 ס"מ; 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה, מעט קרעים.

פתיחה: $220

16. Jewish Almanac Published by 
the JNF – Prague, 1925-1931  
Judischer Almanach [Jewish almanac]. 7 con-
secutive booklets published by the JNF, Prague, 
1925-1931.
All the booklets include a calendar, articles 
about The Land of Israel, photographs of Jewish 
leaders and men of spirit, pictures of The Land 
of Israel, Judaica artifacts etc. 
18cm; 21.5cm. Good condition. Foxing, few tears.

Opening Price: $220

17. קק"ל רומניה – שלשה כרטיסי "יזכור" 
– "התקוה"

רומניה,  קק"ל.  בהוצאת  שונים  פריטים  שלשה  יזכור, 
לאחר מלחמת העולם ה-2.

וכתובתו,  המתפלל  שם  למילוי  מקום  כרטיסים  בשני 
הכרטי־ באחד  רחמים.  מלא  ואל  יזכור  תפלות  כוללים 

סים: התקוה.
גודל משתנה, מצב בינוני-גרוע.

פתיחה: $120

17. JNF Romania – Three Yizkor 
Cards  
Yizkor, three different items published by the 
JNF. Romania, after World War II. 
Both cards have place for filling in the name of 
the one who is praying and his address, con-
tains the prayer of Yizkor and the Memorial 
Prayer. On one of the cards: HaTikva.
Varied size, fair-poor condition.

Opening Price: $120

קק"ל
JNF

1617
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18. פנקס חברת "שלום ירושלים" - קהילת לילין, המאה ה-19
לילין  בקהילת  חולים"  "בקור  החולים  בית  לטובת  שנאספו  רישומי-תרומות  פנקס 
[כנראה Lelin, Lolin, מחוז איוונו-פרנקיבסק (Ivano-Frankivsk), מערב אוקראינה; 
או Lelino, מחוז נובגורוד (Novgorod), רוסיה], ורישומים קהילתיים נוספים. ירושלים 

ולילין, תרי"ז בערך עד תרנ"א [1857 בערך, עד 1891].
שני שערים מודפסים; בשער הראשון מודפס ציור הר ציון וקבר מלכי בית-דוד, ונכתב 
בכתב-יד בדיו צבעונית: "פנקס בעד חברת הקדש שלום ירושלים המוסדה בהוד והדר 
 – פתוח  "הפנקס  השני:  בשער  דבעה"ק";  חולים  בקור  חברת  ידי  לתמוך  לילין  בק"ק 
לפניכם יושבי עיר לילין לבוא שעריו כל איש אשר ידבנו לבו...". כנראה, השערים נדפסו 
בדפוס בק בירושלים. במרכז תחתית השער השני נדפס חותם בית החולים בקור חולים, 
תחת  בירושלים.  פרושים  כולל  וחותמת  החולים  בית  של  חותמת-דיו  מופיעות  לצדו 

החותמות מופיע בכתב-יד "... שנת תרי"ז [?] לפ"ק". 
לאחר שני השערים מופיעה העתקה של תקנות חברת בקור חולים, ובסופה העתקת-
חתימות הרבנים והגבאים של כוללות אשכנזים-פרושים, ביניהם: רבי משה יהודה ליב 
(הגאון מקוטנא, נפטר תרכ"ה), רבי ישעיה ברדקי, רבי נחום משאדיק, רבי מאיר אויע־
רבאך (בעל "אמרי בינה"), רבי יעקב ברלין ממיר (אבי הנצי"ב) ורבי יוחנן שלנק (תלמיד 

החת"ס).
בגוף הפנקס 4 עמ' בהם נרשמו תרומות חברי הקהילה משנת תרכ"ז / תרכ"ח (1867 או 
1868), לטובת חברת "בקור חולים" (התרומות מופיעות בקופיקות ורובלים); 13 עמ' עם 
רישומי לידות בקהילה, מתחילים בשנת תרל"ד 1874 ומסתיימים בשנת תרנ"א 1891; 5 
עמ' עם רישום הספרים הנמצאים ברשות הקהילה, היכן נדפסו וכמה עלו. כפי הנראה 
הגבאי עשה בפנקס שימוש משני ברשמו פרטים שונים מחיי הקהילה ולא רק רשימת 

התורמים וסכום הנדבות.
פנקס ייחודי ומעניין, הדפסה בלתי-ידועה, מדפוסי ירושלים המוקדמים, כולל העתקת 
תקנות עם חתימות רבנים חשובים ופרטים מעניינים לתולדות הקהילה היהודית בלילין.

[23] דף כתובים (חלק מהדפים לא היו בשימוש), 20.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים בשולי הדפים, 
כתמי-רטיבות, דפים מנותקים. ללא כריכה. 

אינו נזכר בש' הלוי.

פתיחה: $1000

18. Registry of "Shlom Yerushalayim" Society - Lilin 
Community, 19th Century  
Registry with donations-lists for "Bikur Cholim" hospital, "Lilin" com-
munity [probably Lolin, Lelin, Ivano-Frankivsk district, west Ukraine; 
or Lelino, Novgorod district, Russia], and other community records. 
Jerusalem and Lilin, c. 1857 until 1891.
Two printed title pages; on one title page appears a drawing of Mount Zion 
and the Tombs of the David dynasty Kings, with a handwritten note in color-
ful ink: "notebook for Hekdesh Shlom Yerushalayim Society established 
in Lilin to support Bikur Cholim"; on the second title page: "the registry is 
open – in front of you citizens of Lilin to enter and donate as much as your 
heart wishes…". It seems that the title pages were printed in Beck Printing 
Press in Jerusalem. Centered on the bottom of the second title page is printed 
the seal of Bikur Cholim hospital, alongside an ink-stamp of the hospital and 
the ink-stamp of Kolel Prushim in Jerusalem. Handwritten under the stamps: 
"… the year 1857[?]". 
Following the two title pages appears a copying of Bikur Cholim Society 
regulations, ending with copies of signatures of rabbis and secretaries of 
Kolelot Ashkenazim-Prushim, amongst them: Rabbi Moshe Yehudah Leib 
(the Ga'on of Kutna, died 1865), Rabbi Yesha'aya Bardaki, Rabbi Nachum 
of Shadik, Rabbi Meir Auerbuch (author of "Imrey Binah"), Rabbi Ya'akov 
Berlin of Mir (father of HaNatziv) and Rabbi Yochanan Shlank (disciple 
of the Chatam Sofer).
Within the notebook are 4 pages where donations by community mem-
bers of the year 1867 or 1868 have been recorded, for "Bikur Cholim" soci-
ety (the donations are quoted in rubles and kopecks); 13 pages are devoted 
to the community's births records, starting in 1874 and ending in 1891; 
5 pages have lists of books owned by the community, venues of printing 
and cost of the books. It seems that the Gabai probably made use of this 
notebook for registering various details of the community's life in addition 
to recording donations.
A very unique and interesting document, unknown printing, of the early 
Jerusalemite printings, including copying of regulations of signatures of 
important rabbis and most interesting details about the Jewish community 
in Lilin.
[23] Written leaves (part of the leaves have not been used), 20.5cm. Fair condi-
tion. Tears to edges of leaves, moisture marks, detached leaves. No binding.
Not mentioned by S. Halevy.

Opening Price: $1000
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18א. "חובבי ציון" ו"מזכרת משה" – מסמכים 
היסטוריים חשובים – הקמת חדרה 

כתב-יד  העתק   - בריגא  משה"  "מזכרת  אגודת  1. ועד 
על-יד  דובֶלן  בכתב-יד.  תוספות  עם  ליטוגרפי,  בדפוס 
ריגא, תרמ"ו 1886. עוסק בבעיות ארגון ובדרישה לכונן 
בסוף  הועדים.  לכל  זה  מכתב  ולהפיץ  גדולה,  אסיפה 
המכתב תוספת בכתב-ידו של מזכיר האגודה, זאב הכהן 
קאפלאן. הועדה עסקה באיסוף תרומות להקמת שכונת 

"מזכרת משה" על-שם מונטיפיורי, בירושלים.
[3] עמ' מודפסים, כ-[1] עמ' בכתב-יד, 27.5 ס"מ. מצב בינוני. 

קרעים קלים, סימני-קיפול וכתמים.
(ְדרּוזֵג־ בדרוזגעניק  ציון"  "חובבי  ועידת  2. פרוטוקול 
השתתפו 23  בועידה   .[1887] תרמ"ז  קובנה),  מחוז  ִניק, 
מפעיליה המרכזיים של התנועה, ביניהם: פינסקר, משה 
ליב לילינבלום, אוסישקין, הרב שמואל מוהליבר ואישים 
את רשימת המשתתפים, הת־ נוספים. הפרוטוקול כולל 
לשם  ואנשים  כספים  איסוף  דרכי  פינסקר,  של  פטרותו 

רכישת אדמה בארץ ישראל בכלל ובחדרה בפרט, ועוד. 
[3] עמ', 35.5 ס"מ. סימני קיפול, קרעים קלים. כתמים.

3-4. מכתב בכתב-יד, נשלח מיפו אל אנשי "חובבי ציון" 
היינו  העבר  "בשבוע   .[1891] תרנ"א  בשנת  באירופה 
בחדערא [חדרה], אתנו נסעו כעשרה אנשים... [ביניהם] 

לנו  והועיל  היום  לאור  רק  היתה  נסיעתינו  כל  הפועל.  ועד  ראש  [טיומקין]  טאימקין 
הרבה להודע מהות וטבעת הארץ... ובחדערא התמהמהנו כארבעים שעות... חאנקין... 
כי  ונוכחנו  ראינו  שמה  אחוזותיה,  וחלקת  שדותיה...  אחרי  לתור  הדרך  את  לנו  הראה 
אין כמֹה ביפיה וטוב טבעה בכל האחוזות אשר ראינו בכל הדרך...". אדמות חדרה נקנו 
בשנת 1890 בתיווכו של חנקין, התושבים עלו לקרקע בשנת 1891. המכתב כולל תיאורי 
האדמות סביב חדרה, תכניות לבניית כבישים, נטיעת עצים שונים, פיתוח חקלאות ועוד. 

מצורפת טיוטת המכתב בכתב-יד, עם תיקונים ומחיקות.
[4] עמ', 28 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וכתמים.

פתיחה: $1000

18a. Chovevei Zion and Mazkeret 
Moshe – Important Historical 
Documents – The Establishment of 
Hadera  
1. The Committee of the Mazkeret Moshe 
Association in Riga – a copy of a handwritten 
document in lithographic print, with hand-
written additions. Doblen by Riga, 1886. Deals 
with organizational problems and with the 
demand to call a large meeting and to distribute 
this letter to all the committees. At the end of 
the letter, a handwritten addition by the asso-
ciation's secretary, Ze'ev HaCohen Kaplan. The 
committee dealt with collecting contributions 
for the establishment of the Jerusalem neigh-
borhood Mazkeret Moshe named after Moshe 
Montefiore.
[3] printed pages,  [1] handwritten page, 27.5cm. 
Fair condition. Minor tears, folding marks and 
stains.
2. Protocol of the Chovevei Tzion Convention 
in Druzgenik [Kovno region], 1887. Twenty 
three of the movement's central members par-
ticipated in the convention, including: Pinsker, 
Moshe Leib Lilinblum, Ussishkin, Rabbi Samuel Mohaliver and others. The 
protocol contains the names of the participants, Pinsker's resignation, the 
manner of collecting funds and people for purchasing land in Eretz Israel in 
general and in Hadera in particular, etc. 
[3] pages, 35.5cm. Folding marks, minor tears. Stains.
3-4. Handwritten letter, sent from Jaffa to the Chovevei Tzion members 
in Europe in 1891. "Last week, we were in Hadera, we traveled with ap-
proximately ten people… [including] Tiomkin, head of the Executive 
Committee. All our travels were by day and this was very beneficial for 
ascertaining the essence and the nature of the land… and in Hadera we 
tarried for about 40 hours… Hankin… showed us the way to seek the 
fields… and the property, there we saw and were convinced that there 
is no place like it for beauty and good nature amongst all the property 
that we have seen along the way…". The lands of Hadera were purchased 
in 1890 by Hankin's mediation and were settled in 1891. The letter includes 
descriptions of the lands surrounding Hadera, plans for paving roads, 
planting various trees, agricultural development etc. Attached is a hand-

written draft, with corrections and erasing.
[4] pages, 28cm. Good condition. Folding marks and stains.

Opening Price: $1000
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19. מזכרת-בתיה (עקרון) – מסמכים חשובים - פולמוס השמיטה
[אינו  "החבצלת".  עתון  עורך  פרומקין,  דוב  ישראל  לרבי  המושבה  מאנשי  1. מכתב 
מתוארך, כנראה תרס"ה או תרס"ו]. "...בקשה כפלה לפני כבודו להשיב לנו עצה נכונה 
משפחות  חמשה  נמצאים  במושבתנו  בעתונו...  קראנו  כאשר  השמיטה  שאלת  ע"ד 
החפצים לשבות ככתוב בתורה... והננו עומדים במבכה גדלה וקשה לנו לקיים המצוה 

בלי שאלת והסכמת כבודו אם יש לסמוך על הדברים הכתובים בעת[ו]נו...".
פקידים  ועד  ומנהל  רב  הורוויץ,  איש  הלוי  בנימין  יונתן  לרבי  תרס"ט,  משנת  2. מכתב 

ואמרכלים (אמשטרדם) בירושלים, ובו בקשה לסיוע כספי.
זרח  רבי  מהרב  תשובה  המכתב  בתחתית  המושבה,  מאנשי  תרס"ה  משנת  3. מכתב 

ראובן ברוורמן, רבה של פתח תקוה.
4. מכתב משנת תרס"ו, בדבר מגבית עבור הקמת בית לרבי מרדכי ליב רובין. 

קדשנו  אדמת  על  העבודה  "קושי  כספי.  לסיוע  בקשה  ובו  תרס"ה  משנת  5. מכתב 
מעטים את אהבת התורה בקרבנו...".

קוק.  הכהן  יצחק  אברהם  הרב  ואישור  בחתימת  עקרון,  במושבה  בית  מכירת  6. שטר 
רחובות, תרס"ה או תרס"ז.

ידוע פולמוס השמיטה במזכרת-בתיה בשנת 1889, אז החליטו מייסדי המושבה לקיים 
את מצוות השמיטה, כפי שהורו להם רבני ירושלים, בניגוד לדעת פקידי הברון רוטשילד, 
אשר דרשו את המשך עיבוד האדמה. לפנינו מסמך העוסק אף הוא בפולמוס השמיטה, 
ובהם  קטעי-עתון  מספר  מצורפים  נוספים.  חשובים  ומסמכים  מכן,  לאחר  שנים  מספר 

פרטים על ראשוני המושבה.

[6] דף, גודל משתנה, מצב בינוני. קרעים, שוליים קצוצים, סימני קיפול ומעט כתמים.
השמיטה  בשנת  בתיה  מזכרת  מייסדי  של  הגבורה  פרשת  השמיטה,  נחשוני  גם:  ראה 

תרמ"ט (1889), מאת אחיעזר ארקין. מזכרת בתיה, תשס"ח.

פתיחה: $1000

19. Mazkeret Batya (Ekron) – Important Documents – 
The Shmita Controversy  
1. A letter from the settlers to Rabbi Israel Dov Frumkin, the editor of 
Hachavatzelet newspaper. [Not dated, apparently 1895 or 1896]. "A double 
request of Your Honor to reply with good advice to the question of 
Shmita as we have read in his newspaper… in our settlement, five fami-
lies wish to keep the laws of Shmita as written in the Torah…".
2. A letter from 1899, to Rabbi Yonatan Binyamin HaLevi Horowitz, 
the rabbi and manager of the Committee of Pekidim and Amarcalim 
(Amsterdam) in Jerusalem, requesting monetary assistance.
3. A letter from 1895 from the settlers, at the bottom of the letter an answer 
by Rabbi Zerach Reuven Braverman, the Rabbi of Petach Tikva.
4. A letter from 1896, about money collection for building a house for 
Rabbi Mordechai Leib Rubin.
5. A letter from 1895 with the request for monetary assistance. "The hard-
ships of working our Holy Land lessen the love of Torah in our midst…".
6. A bill of the sale of a house in the Ekron settlement, with the signature 
and authorization of Rabbi Avraham Yitzchak HaCohen Kook. Rehovot, 

1905 or 1907.
The Shmita controversy in Mazkeret Batya in 1889 is well known, when 
the settlement founders decided to keep the commandment of Shmita as 
the rabbis of Jerusalem instructed them, in opposition to the opinion of 
the officers of Baron Rothschild, who demanded that the settlers continue 
working the land. The document before us also deals with the Shmita 
controversy, a number of years later. Attached are a number of newspaper 
clippings with details of the first settlers.
[6] pages, varied size, fair condition. Tears, cutoff margins, folding marks and 
few stains.

Opening Price: $1000

19
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20. ארכיון הקמת הישוב רוחמה בנגב – 
אגודת "שארית ישראל"

אוסף מכתבים, מסמכים, דפים מודפסים וגלויות דואר, 
מא־ בנגב,  (ג'ממה)  רוחמה  הישוב  להקמת  הקשורים 
אגודת  מראשי  וולקובסקי,  קמינר  אברהם  של  רכיונו 
"שארית ישראל" וממייסדי הישוב. 1911 עד שנות ה-40.
הקמת  מתקופת  מקוריים  חומרים  מכיל  הארכיון  רוב 
הישוב (שנות העשרה של המאה ה-20), גלויות שנשלחו 
המ־ ראשוני  של  שמיות  רשימות  קמינר,  אברהם  אל 
תיישבים, דרישות תשלום, מידע על התפתחות הישוב, 
וגלויות  מכתבים  כולל  ועוד.  חקלאות  מבנים,  הקמת 
אגודת  מביאליסטוק,  קרקעות"  לקניית  מ"האגודה 
ארתור  "נטעים",  אגודת  במוסקבה,  ישראל"  "שארית 

רופין וגופים ואנשים נוספים.
בנוגע  ה-40,  משנות  מכתבים  מספר  כולל  הארכיון 
לתביעה של משפחת קמינר בדבר פירוק אדמות רוחמה 

וזכויות ירושה ובעלות-קרקע.
הישוב רוחמה נוסד בשנת 1911 על ידי אגודת "שארית 
בעת  בנגב  הישובים  לראשון  והיה  ממוסקבה  ישראל" 
הכפר  שם  על  ג'ממה,  הישוב  נקרא  בתחילה  החדשה. 

הערבי שהיה בקרבתו.
כ-50 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

20. The Archives of the 
Establishment of the Ruchama 
Settlement in the Negev – The 
She'erit Israel Association  
A collection of letters, documents, printed pages 
and postcards connected to the establishment 
of the settlement Ruchama (Jammama) in the 
Negev, from the archives of Abraham Kaminer 
Volkovsky, one of the heads of the She’erit Israel 
Association and one of the settlement’s found-
ers. 1911 until the 1940's.
Most of the archive contain original mate-
rial from the time of the establishment of the 
settlement (second decade of the 20th century), 
postcards that were sent to Abraham Kaminer, 
list of the names of the first settlers, demands 
of payment, information on the development of 
the settlement, building structures, agriculture, 
etc. Includes letters and postcards from "the 
Association for Purchase of Land" of Bialistok, 
the "She’erit Israel Association" in Moscow, The 
Neta’im Association, Arthur Ruppin and other 
organizations and people. 
The archive includes a number of letters from 
the 1940's, regarding Kaminer family’s claim 
on the dismantling of the lands of Ruchama 
and inheritance rights and land ownership.
The settlement Ruchama was established in 
1911 by the "She’erit Israel Association" of 
Moscow, and was the first of the settlements in 
the Negev in the new era. In the beginning, the 
settlement was called Jammama after an Arab 
village in the vicinity. 
About 50 items, varied size and condition.

Opening Price: $500

21. כללי דרך המלך – כרוז מראשית המנדט 
הבריטי

"אלה הם: כללי דרך המלך". כרוז הנחיות-תנועה מוקדם, 
 Percy Brooke) בראמלי  ברוק  פרסי  הקולונל  מאת 
ואחר-כך  לבטחון-עם"  "המחלקה  מנהל   ,(Bramley

מפקד המשטרה. ארץ ישראל, [ראשית שנות ה-20].
בהמות,  ורוכבי  רגל  הולכי  לנהגים,  מפורטות  הנחיות 
באיזה צד של הדרך יש לנוע, כיצד לאותת טרם פניה, 
היכן יש להתקין מנורות ולוחית-רישוי ועוד. "כללי דרך 
רוכבי-סוסים,  נהגי-המכוניות,  העגלונים,  שכל  המלך 
נוהגי  פרדות,  נוהגי  מכוניים,  או  רגלים  רוכבי-אפניים, 
גמלים, רועים וכל האנשים הנוהגים בהמות משא בדרך 

המלך, צריכים לשמר עליהם". 
רבים.  וקרעים  קמטים  כתמים,  גרוע.  מצב  ס"מ.  בודד, 43  דף 

משוקם, אך עם פגיעות וטקסט חסר.

פתיחה: $120
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23. מגלת השבת – כריכה עם הקדשה 
להרברט סמואל – ירושלים, 1924

ערי  ויתר  בירושלים  פומביות  מחאות  השבת,  מגלת 
"משמרת  המרכזי  הועד  הוצאת  והמושבות.  הקודש 

שבת", ירושלים, תרפ"ד [1924].
לחילול  המתנגדים  שונים  ורבנים  אישים  של  מכתבים 
הכותבים:  בין  בכלל.  ובא"י  בירושלים  בפרהסיה,  שבת 
הראי"ה קוק. על כריכת הספר מוטבעת הקדשה "להוד 
סאמועל".  הערבערט   [...] לא"י  העליון  הנציב  מעלתו 

מצורף דף פרסום אודות הספר.
קכב עמ', 15 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כריכה מנותקת.

פתיחה: $100

22. מסמכי-אישור כניסה לפלשתינה, 
1913-1919

בשימו־ שהיו  לפלשתינה,  כניסה  מסמכי-אישור  שלשה 
שו של שליח רוסי:

1. תעודה רשמית [ויזה?] רוסית, על שם ועם תמונתו 
של יצחק קמינר. נתנה ברוסיה בשנת 1913. 

כי  באלכסנדריה,  הרוסית  השגרירות  מטעם  2. אישור 
לרוסיה  לשוב  קמינר  יצחק  למר  לאפשר  מניעה  אין 

לאחר סיום שליחותו. דף בכתב-יד, דצמבר 1917. 
Permit to enter Palestine .3 [אישור כניסה לפלש־
בינואר 1919, עבור  תינה]. הונפק באלכסנדריה ביום 1 

מר יצחק קמינר, עם תמונתו.

גודל משתנה, מצב בינוני עד טוב.

פתיחה: $200

22. Entrance Permits to 
Palestine, 1913-1919 
Three entrance permits to Palestine, used by a 
Russian messenger:
1. A Russian official certificate [visa?], for 
Yitchak Kaminer with his picture. Issued in 
Russia in 1913. 
2. A permit from the Russian Embassy in 
Alexandria, that no obstacle stands in the way 
of Yitzchak Kaminer’s return to Russia after 
completing his mission. A handwritten leaf, 
December 1917.
3. Permit to enter Palestine. Issued in 
Alexandria on January 1st, 1919 for Mr. Yitzchak 
Kaminer, with his picture.
Varied size, fair-good condition.

Opening Price: $200

21. Rules for the Main Roads – 
Proclamation from the Beginning 
of the British Mandate  
"These are the rules for the main roads". A 
proclamation of early traffic instructions by 
Colonel Percy Brooke Bramley, manager of 
The Department for the Nation’s Security and 
afterwards the Police Commander. Eretz Israel, 
[the beginning of the 1920's].
“Rules of the road that all wagon drivers, au-
tomobile drivers, horse riders, bicycle riders, 
whether manual or motor, mule drivers, camel 
drivers, shepherds… must watch them”.
A single leaf, 43cm. Poor condition. Stains, creas-
es and many tears. Restored, but with damage 
and missing text.

Opening Price: $120
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24. תולדות מונטיפיורי - וילנה, 1886
ספר תולדות מאנטעפיורי, או הארז בלבנון, מאת מד"י 

[ישראל דוד מילר]. וילנה, תרמ"ו 1886. יידיש.
ביוגרפיה מקיפה של השר משה מונטיפיורי, נתפרסמה 

כשנה לאחר מותו. 
103 עמ', 20 ס"מ. מצב בינוני, כתמי חלודה.

פתיחה: $100

23. Megilat HaShabbat – Binding 
with Dedication for Herbert 
Samuel – Jerusalem, 1924  
Megilat HaShabbat, public protests in 
Jerusalem and other holy cities and settle-
ments. Published by the Central Committee 
"Mishmeret Shabbat", Jerusalem, [1924].
Letters by various public figures and rabbis 
objecting to the public desecration of Shabbat, 
in Jerusalem in particular and in Eretz Israel in 
general. Amongst the writers: Rabbi Kook. On 
the binding, a dedication "to His Excellency the 
High Commissioner to Eretz Israel… Herbert 
Samuel". Attached is a promotional leaf for the 
book.
122 pages, 15cm. fair-good condition. Binding 
detached.

Opening Price: $100

24. The History of Montefiore – 
Vilna, 1886 
The History of Montefiore, or The Cedar of 
Levanon, by Yisrael David Miller. Vilna, 1886.
A comprehensive biography of Sir Moses 
Montefiore, publicized a year after his death. 
Yiddish.
103 pages, 20cm. Fair condition, foxing.

Opening Price: $100

25. כל ארץ ישראל, 1926
תרפ"ו  ת"א,  פבזנר.  ישעיהו  בעריכת  ישראל,  ארץ  כל 

.[1926]
מדריך מקיף המקבץ ידיעות על תחומי החיים בארץ. 
נתונים  בא"י,  והמשטר  החיים  אופי  על  ידיעות  מכיל 
מסחר,  בתי  משרדים,  של  וכתובות  סטטיסטיים 

תעשיות ועוד. 
24 ס"מ. מצב בינוני, כתמים. מעט דפים עם קרעים בשולים.

פתיחה: $150

25. Kol Eretz Israel, 1926  
Kol Eretz Israel [All of Eretz Israel], edited by 
Yisha'ayahu Pevzner. Tel-Aviv, 1926. 
Comprehensive guidebook with information 
on various aspects of life. Contains statistical 
data as well as addresses of offices, stores, in-
dustry and more. 
24cm. Fair condition, stains. Few leaves torn on 
margins. 

Opening Price: $150
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27. ברכה חבס - חומה ומגדל – משה 
וורוביצ'יק, 1939

של  לנוער  המרכז  הוצאת  חבס.  ברכה  ומגדל,  חומה 
ההסתדרות, תל-אביב, תרצ"ט [1939].

השנים  בין  שקמו  ומגדל  חומה  ישובי   37 של  סיפורם 
מ.   – התמונות  וסידור  מפה,  "מעטפה,   .1936-1938
ויסנשטיין,  רודי  מאת  נוספים  תצלומים  וורוביצ'יק". 

זולטן קלוגר ועוד. 
(בעיקר  כתמים  מעט  טוב,  מצב  ס"מ.   20 עמ',   [3]  ,186 ז', 

בדפים הראשונים).

פתיחה: $100

26. The Commercial Guide of 
Eretz Israel, 1938  
The Commercial Guide of Eretz Israel, 1st Year, 
1st Issue. [Tel Aviv? February, 1938].
A guide to businesses and commerce, gov-
ernment and national institutes, community 
committees, associations, factories, publishers, 
libraries, food stores, doctors, attorneys and 
other professionals, Including business ad-
dresses and sometimes telephone numbers.
“Appearing once a week” is written at the top of 
the issue, but we do not know of any more issues.
[6] pages, 69cm. Fair condition. Thin paper. Tears 
at folding lines, few stains.

Opening Price: $150

27. Bracha Chabas – Wall and 
Tower – Moshe Vorobeichik, 1939  
Wall and Tower, Bracha Chabas. Published by 
the Histadrut Youth Center, Tel Aviv, 1939. 
The story of 37 settlements that were established 
from 1936-1938. “Cover, map, and picture 
arrangement – M. Vorobeichic”. Additional 
photographs by Rudi Weissenstein, Zoltan 
Kluger and others. 
7, 186, [3] pages, 20cm. Good condition, few 
stains (primarily on first pages). 

Opening Price: $100

26. המדריך המסחרי בארץ ישראל, 1938
המדריך המסחרי בארץ ישראל, שנה א', גליון א'. [תל-

אביב? פברואר 1938].
ומוסדות  שלטון  מוסדות  ומסחר,  לבתי-עסק  מדריך 
לאומיים, ועדי קהילות, אגודות, מפעלים, בתי-חרושת, 
עורכי- רופאים,  חנויות-מזון,  ספריות,  הוצאות-ספרים, 
העסקים  כתובות  כולל  נוספים.  מקצוע  ובעלי  דין 

ולעתים מספר-טלפון.
בראש הגליון נכתב "מופיע פעם בשבוע", אך לא ידוע 

לנו על גליונות נוספים.
הקיפול,  בקוי  קרעים  דק.  נייר  בינוני.  מצב  ס"מ.  עמ', 69   [6]

מעט כתמים.

פתיחה: $150
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28. אגודת נטעים, 1921
 The Palestine "Agudath Netaim" - Memorandum
על  ומאמרים  [מזכר   .and Articles of Association

אגודת נטעים]. ירושלים, 1921. 
שמטרתה  נטעים",  "אגודת  האגודה  תקנות  חוברת 
פרטיות.  בהשקעות-הון  בא"י  חקלאיים  ישובים  להקים 
רשימת חבריה כוללת את אהרון איזנברג (מנהל החברה 
מאיר  יפה,  בצלאל  גלוסקין,  זאב  רחובות),  וממיסדי 
איזנברג.  של  חתימת-ידו  העטיפה  על  ואחרים.  דיזנגוף 

אנגלית.
34 עמ', 22 ס"מ. מצב בינוני, עטיפה מנותקת, כתמי חלודה. 

פתיחה: $120

29. גדוד העבודה - שלשה פריטים 
האחורי  בצדה  טרומפלדור.  יוסף  דיוקן  עם  1. גלויה 

שמות נופלי קרב תל-חי.
יוסף  ע"ש  העבודה  גדוד  אינפורמציוני",  2. "עלון 
כולל  אישיים,  פרטים  למילוי  ה-20.  שנות  טרומפלדור, 

טבלת מעקב-עבודה ותקנות הגדוד.
7 עמ', 14.5 ס"מ. מצב טוב מאד, לא היה בשימוש.

3. המחאה ע"ס 8 לירות מצריות לפקודת גדוד-עבודה, 
פלוגת ת"א. יוני 1926. חתימות בעט מאחור.

21X10 ס"מ. מצב בינוני, קפלים, כתמי חלודה.

פתיחה: $150

28. Agudat Netaim, 1921 
The Palestine Agudath Netaim - Memorandum 
and Articles of Association. Jerusalem, 1921.
A booklet of the Agudat Netaim Association’s 
regulations, whose purpose was to establish 
agricultural settlements in Eretz Israel with 
private capital investments. The list of its mem-
bers includes Aaron Eisenberg (the company 
manager and one of the founders of Rehovot), 
Ze’ev Gluskin, Betzalel Yaffe, Meir Dizengoff 
and others. On the cover, Eisenberg’s handwrit-
ten signature. English.
34 pages, 22cm. Fair condition, detached cover, 
foxing.

Opening Price: $120

29. Gdud Ha'avoda – Three Items  
1. A postcard with the portrait of Joseph 
Trumpeldor. On the back, names of the dead of 
the Tel-Chai battle.
2. "An informative pamphlet", Gdud Ha'avoda 
named after Joseph Trumpeldor, the 1920's. For 
filling personal details, including a chart for 
tracking work and the battalion’s regulations.
7 pages, 14.5cm. Very good condition, unused.
3. Check for the total of 8 Egyptian Lira 
addressed to the Gdud Ha'avoda, Tel-Aviv 
Division. June 1926. Pen signatures on back.
10X21cm. Fair condition, folds, foxing.

Opening Price: $150
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30. מגילות שפירא
דף בנושא מגילות שפירא. קטע מעתון? [1883?].

לכאורה  נמצאו  בו  הואדי  שפירא,  מגילות  של  איורים 
וכתובות עבריות בקרבת מקום.

וסוחר  אספן   ,(1884–1830) שפירא  וילהלם  מוזס 
של  השניה  במחצית  בירושלים  ופעל  שחי  עתיקות 
שני  בעקבות  עתיקות  כזייפן  התפרסם  ה-19.  המאה 
ומגילות  מואבי,  חרסים  אוסף  זיוף   – ידועים  מקרים 
שנתגלו לכאורה באזור ים המלח בשנת 1883. המגילות 
הכילו גרסה דומה (עם שינויים קלים) של ספר דברים. 
בדיקות חוקרי המוזיאון הבריטי וחוקרים נוספים, הגיעו 
למסקנה כי מדובר בזיוף. המגילות הוכרזו כזיוף, שפירא 

עזב את לונדון ובשנת 1884 שם קץ לחייו.
18X23.5 ס"מ בפספרטו 29X35 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100

30. The Scrolls of Shapira  
A leaf about the scrolls of Shapira, the wadi 
where they were supposedly found and Hebrew 
inscriptions in the vicinity.
Moses Wilhelm Shapira (1830-1884), an an-
tiquities collector and dealer who lived in 
Jerusalem in the second half of the 19th century. 
He was known as a purveyor of fake artifacts as 
a result of two famous cases – he faked a collec-
tion of Moabite earthenware, and scrolls that 
were supposedly discovered in the Dead Sea 
region in 1883. The scrolls contained a similar 
version (with minor differences) of the Book of 
Deuteronomy. Tests carried out by The British 
Museum researchers and other researchers, 
reached the conclusion that the scrolls were 
forged. The scrolls were announced to be fake, 
Shapira left London and in 1884, he committed 
suicide.
23.5X18cm. in passé-partout 35X29cm. Good 
condition.

Opening Price: $100

31. פתיחת האוניברסיטה העברית – תוספת 
לעתון "הארץ", 1925

האוניברסיטה  פתיחת   ,1711 גליון  להארץ  "הוספה 
העברית בירושלם". [ירושלים, 1925].

נוסח  האוניברסיטה,  פתיחת  יום  אירועי  של  סקירה 
ויצמן,  חיים  של  נאומיהם  ודרשתו,  קוק  הרב  תפלת 
הנציב העליון, הלורד בלפור, ביאליק, וכן סקירת "הש־

תתפות הערבים בחגיגה". 
דף בודד גדול מודפס משני צדדיו, 61.5 ס"מ. מצב טוב. מעט 

כתמים. קרעים קלים בשוליים, קמטים וסימני-קיפול.

פתיחה: $120

31. The Opening of The Hebrew 
University – Addition to Ha'aretz 
Newspaper  
An addition to Ha'aretz Issue 1711, the open-
ing of The Hebrew University in Jerusalem. 
[Jerusalem, 1925]. 
A summary of the events of the day of the open-
ing of the university, Rabbi Kook’s prayer and 
sermon, the speeches of Chaim Weitzmann, 
The Palestine High Commissioner, Lord 
Balfour, Bialik, and the summary of "the Arab 

participation in the festivities".
A large single leaf printed on both sides, 61.5cm. 
Good condition. Few stains. Minor tears to mar-
gins, creases and folding marks.

Opening Price: $120
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32. חנוכת האוניברסיטה העברית – הנובר, 
1925

 Fest גליון   ,Jüdische Nachrichten Hannover
Nummer [חגיגי] לציון חנוכת האוניברסיטה העברית 

בירושלים. הנובר, [1925].
עם  אדומה,  בדיו  נדפס  לווה.  היינריך  מאת  הקדמה 
מספר תצלומים ופרסומות למוצרים תוצרת פלשתינה. 

על העטיפה האחורית תצלום קופת קק"ל. 
16 עמ', 20.5 ס"מ. מצב בינוני, גוף החוברת עם מעט כתמים 

ובמצב טוב. עטיפת נייר עם קרעים.

פתיחה: $120

32. Inauguration of the Hebrew 
University – Hanover, 1925  
Jüdische Nachrichten Hannover, Fest Nummer 
[festive] issue in honor of the inauguration of 
the Hebrew University in Jerusalem. Hanover, 
[1925]. 
Preface by Heinrich Loewe. Printed in red ink, 
with a number of photographs and advertise-
ments for Palestinian products. On back cover, 
photograph of the Keren Kayemet LeYisrael 
charity box [Jewish National Fund].
16 pages, 20.5cm. Fair condition, few stains. 
Paper cover with tears. 

Opening Price: $120

33. אוסף עתונים – פתיחת האוניברסיטה 
העברית

העברית  האוניברסיטה  פתיחת   - מפולין  עתונים  אוסף 
בירושלים, אפריל 1925.

לכבוד  חגיגי  גיליון   – (ורשה)  "היום"  עתון  ביניהם: 
איינ־ מאת אלברט  מאמרים  עם  האוניברסיטה,  פתיחת 
שטיין, לורד בלפור ועוד; "היום – הוספה מצוירת לגליון 
הנחת  מטקס  מודפסים  תצלומים  עם  האוניברסיטה", 
תצא  מציון  "כי   – (ורשה)  "היינט"  גיליון  הפינה;  אבן 
"לאדזער  גיליון  האוניברסיטה;  פתיחת  לכבוד  תורה" 
דף  (ורשה);  מאמענט"  "דער  גיליון  (לודז');  טאגבלאט" 
היינט  לעיתון  כתוספת  ותצלומים]  איורים  [עם  מודפס 

לכבוד המאורע.
גודל ומצב משתנים, בינוני-גרוע.

פתיחה: $120

33. Newspaper Collection – The 
Opening of The Hebrew University 
A collection of newspapers from Poland – the 
opening of The Hebrew University in Jerusalem, 
April 1925.
Amongst the newspapers: Hayom (Warsaw) – a 
festive issue in honor of the opening of the uni-
versity, with articles by Albert Einstein, Lord 
Balfour etc; "Hayom – an illustrated addition to 
the university issue", with printed photographs 
of the "laying of the cornerstone" ceremony; 
Heint (Warsaw) – "From Zion, Torah comes 
forth" in honor of the opening of the university; 
the Lodzer Tagblatt (Lodz); the "Der Moment" 
(Warsaw); a printed leaf [with illustrations and 
photographs] added to the Heint newspaper in 
honor of the event.
Varied size and condition, fair-poor.

Opening Price: $120
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34. שנתונים של קרן מחקר פלשתינה 
לארכיאולוגיה, 1911-1915 – לורנס איש ערב

Palestine Exploration Fund – Annual [קרן מחקר 
הקרן.  בהוצאת  (שנתונים)  כרכים  שלשה  פלשתינה], 

לונדון, 1911-1915. אנגלית.
 .1914-1915  ,1912-1913  ,1911 השנים  לסיכום  כרכים 
מאמרים בנושא ארכיאולוגיה בארץ ישראל, עם תצלו־

מים ותרשימים רבים. 
 The Wilderness of המחקר  מופיע  השלישי  בשנתון 
 T. E. Lawrence-ו C. Leonard Woolley מאת ,Zin
[לורנס איש ערב] אודות החפירות בנחל צין. שר ההגנה 
הבריטי זרז את הקרן לפרסם דו"ח זה בהקדם, על-מנת 
היא  בנגב  הבריטית  הפעילות  כי  התורכים  את  לשכנע 
ראה  אשר  בשנתון,  הערת-פתיחה  גרידא;  ארכיאולוגית 

34. Annuals of the Palestine 
Exploration Fund of Archeology, 
1911-1915  - Lawrence of Arabia  
Annual – Palestine Exploration Fund, three 
volumes (annuals) published by the fund. 
London, 1911-1915.
Volumes summarizing the years: 1911, 1912-
1913, 1914-1915. Contains articles on archeol-
ogy, with many photographs and diagrams. 
The third annual includes the study "The 
Wilderness of Zin", by C. Leonard Woolley 
and T. E. Lawrence. The British defense min-
ister urged the fund to publicize this report as 
soon as possible to convince the Turks that the 
British operations in the Negev are only ar-
cheological, the opening remark of the annual 
that was published in the beginning of 1915, 
shows that the two authors were recruited into 
the army at the end of 1914 and were placed in 
Egypt for special missions.
3 volumes, 28.5cm. Good condition. Foxing in the 
first and last leaves. Minor damage to covers. 

Opening Price: $550

35. היבלת - חוברת הומוריסטית
היובלים  מחלת  לענייני  כלה  מקדשת  חוברת   – היבלת 
שבארץ ישראל, מאת [קדיש יהודה סילמן?]. ירושלים, 

תרע"ב [1912].
חגיגות  "מחלת"  את  ללעג  השמה  הומוריסטית  חוברת 

היובל, שרבו בקרב הישוב היהודי בארץ.
קלים  קרעים  חלודה,  כתמי  בינוני,  מצב  ס"מ.   18 עמ',   16

בשוליים.

פתיחה: $100

35. HaYabelet – A Humorous 
Booklet  
HaYabelet – a booklet about the sickness 
of Jubilees in Eretz Israel, [Kaddish Judah 
Silman?]. Jerusalem, 1912.
A satiric booklet that mocks the "illness" of the 
many Jubilee celebrations that in the midst of 
the Jewish settlement in Eretz Israel.
16 pages, 18cm. Fair condition, foxing, minor 
tears to margins. 

Opening Price: $100

גויסו  המחברים  שני  כי  מלמדת   ,1915 בראשית  אור 
למשימות  במצרים  והוצבו   1914 שנת  בסוף  לצבא 

מיוחדות.
3 כרכים, 28.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה בדפים ראשונים 

ואחרונים. נזקים קלים לכריכות.

פתיחה: $550

34
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36. חיים נחמן ביאליק – אוסף חוברות 
הוצאת  ביאליק.  נחמן  חיים  מאת  והאגדה,  1. ההלכה 

"מעריצי-ההלכה", ירושלים, תרע"ט [1919].

2. חוברת היובל לכבוד ח. נ. ביאליק, 1933.
3. חיים נחמן ביאליק – שי ליום ההולדת – לוח-קרטון 

מקופל עם תמונתו של ביאליק.
4. גליון 15 של עתון "כלנוע", דו-שבועון מצויר, מוקדש 

למותו של ביאליק, 1934.
5. ביאליק שבעל פה (למלאת שנה למותו), מאת מרדכי 

גוטפריד. וינה, 1935.
6. ימי ביאליק. קטלוג תערוכה לזכרו. ברלין, 1936. 

7. לעבודת העם, מאת ח. נ. ביאליק. הוצאת המחלקה 
לנוער של קרן היסוד, 1947. 

סה"כ 7 חוברות, גודל משתנה, מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $150

36. Chaim Nachman Bialik – 
Collection of Booklets  
1. Ha'Halacha VeHa'aggadah, by Chaim 
Nachman Bialik. Published by "Ma'aritzey-
Ha'halachah", Jerusalem, [1919].
2. Jubilee booklet in honor of Bialik, 1933.
3. Chaim Nachman Bialik – Birthday present 
– Folded cardboard with Bialik's photograph.
4. Issue 15 of "Kolno'a" journal, illustrated bi-
weekly, dedicated to Bialik's death, 1934.
5. Bialik She-Be'al Peh (on the first memo-
rial day to his death), by Mordechai Gotfried. 
Vienna, 1935.
6. Yemey Bialik. Exhibition catalogue in his 
memory. Berlin, 1936.
7. La'avodat Ha'am, by C.N. Bialik. Published 
by youth department of Keren Hayessod, 1947.
Total of 7 booklets, size varies, fair-good 
condition.

Opening Price: $150

37. תכנית להתישבות בעבר הירדן המזרחי – 
ניו-יורק, 1943

טיוטה?]  [תדפיס?  דפים  שלשה  הירדן.  ארץ  ספר 
לחוברת "ארץ ירדן זשורנאל", שנדפסה בניו-יורק בשנת 

תש"ג 1943.
בעבר  יהודית  התישבות  בהקמת  עוסק  הדפים  תוכן 
המגי־ מלאכה"  ל"בעלי  לתקנות  הצעה  המזרחי,  הירדן 
עים לעבר הירדן המזרחי, הקמת "לשכת גזית"- לשכה 

רבנית בעבר הירדן, ועוד. 
[3] דף כחולים, מודפסים משני הצדדים, 21 ס"מ. מצב טוב. 

סימני-קיפול.
ראה: פלסר, רבקה: ישיבת "ארץ ישראל" בחשבון. בתוך: 

אריאל, חוברת 132, נובמבר 1998, עמ' 74-75. 

פתיחה: $120

37. Plan for Settlement East of 
the Jordan River – New York, 1943  
Eretz HaYarden. Three leaves [printout? draft?] 
of the booklet "Eretz HaYarden Journal", print-
ed in New York in 1943.
The leaves discuss the establishment of a Jewish 
settlement east of the Jordan River, a sugges-
tion of regulations for "workers" settling there, 
establishing "Lishkat HaGazit" – a rabbinical 
authority east of the Jordan, etc.
[3] Blue leaves printed on both sides, 21cm. Good 
condition. Folding marks.
See: Plesser, Rivka: Yeshivat Eretz Israel 
B'Cheshbon. Found in: Ariel, Pamphlet 132, 
November 1998, pages 74-75. 

Opening Price: $120
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38. גליונות עתון "הנדסה ואדריכלות", 
1962-1963

הנדסה ואדריכלות, עתון אגודת האינג'ינרים והארכיט־
קטים בישראל. תל-אביב, 1962-1962.

 214 של  סדרה  במידע:  עשירים  שנתיים,  כרכים  שני 
 40 של  בפרספקטיבה  ישראלית  "אדריכלות  תצלומי 
בניין  אדריכלי,  לתכנון  תחרויות  על  סקירות  שנה", 

הספריה הלאומית ועוד.
כרך כ', שנת 1962, כולל 7 גליונות; כרך כ"א, שנת 1963, 

כולל 10 גליונות.
30.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $250

38. Issues of the Engineering and 
Architecture Newspaper, 1962-1963  
Engineering and Architecture, a newspaper by 
the engineers and architects in Israel. Tel Aviv, 
1962-1963. 
Two annual volumes with plenty of informa-
tion: a series of 214 photographs of "Israeli 
architecture from the perspective of 40 years", 
summaries of the competition of architectural 
planning, building of the National Library etc. 
Volume 20, 1962, contains 7 issues; Volume 21, 
1963, contains 10 issues.
30.5cm. Good condition.

Opening Price: $250
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39. תבואות הארץ – ירושלים, 1845
שני  הארץ" [חלק  וכמות  איכות  הארץ, "ביאור  תבואות 
תר"ה  ירושלים,  שוורץ.  יהוסף  רבי  יוסף],  דברי  מספר 
(שער  הארץ  תוצאות  עם  ב"ק.  ישראל  דפוס   .[1845]
הארץ  מתבואות  שני  חלק  הארץ,  מעשה  ועם  נפרד) 

(שער נפרד). מהדורה ראשונה.
מראשוני  וחוקר.  רב   ,(1804-1865) שוורץ  יהוסף  רבי 
נכללו:  זה  בחיבורו  החדשה.  בעת  ישראל  ארץ  חוקרי 
לשבטים,  הארץ  חלוקת  התורה,  פי  על  הארץ  גבולות 
תיאור  ויפת,  חם  שם,  צאצאי  של  אתנוגרפית  חלוקה 

גיאוגרפי, אקלימי ובוטני של ארץ ישראל. 
וקמטים  קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   18 דף.   [3] נב,  קנו;   ,[2]
לא  גליונות  מספר  נחתכו.  שלא  רחבים  שוליים  בשוליים. 

חתוכים. דפים מנותקים. ללא כריכה.
ש. הלוי 31.

פתיחה: $120

39. Tvu'ot Ha'aretz – Jerusalem, 
1845  
Tvu'ot Ha'aretz, [Part 2 of Divrei Yoseph], Rabbi 
Yehoseph Schwartz. Jerusalem, 1845. Yisrael 
Beck Print. Includes: Totza'ot Ha'aretz (a separate 
title page) and Ma'ase Ha'aretz, Part 2 of Tvu'ot 
Ha'aretz (a separate title page). First edition.
Rabbi Yehoseph Schwartz (1804-1865), a rabbi 
and researcher. He was one of the first research-
ers of Eretz Israel in the new era. 
[2], 156; 52, [3] leaves. 18cm. Fair condition. 
Tears and creases to margins. Uncut wide mar-
gins. Detached leaves. Missing binding.
S. HaLevi 31.

Opening Price: $120

א"י – מסעות, מחקר ומפות
Palestine – Maps, Travels and Exploration

40. ארץ חמדה / שיבת ציון
סוקולוב.  נחום  הארץ,  גלילות  ידיעת  חמדה,  1. ארץ 
ורשה, 1885. תחריט "הקולוניא החדשה ראשון לציון". 

המפה חסרה.
        ; 192 עמ'. 16.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קרעים קלים.

ארץ  ישוב  בשבח  רבנים  מכתבי  קובץ  ציון,  2. שיבת 
חלקים   .1891 ורשה,  סלוצקי.  יצחק  אברהם  ישראל, 

א'-ב'.
כריכה  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   22 עמ'.   89  ;106-3  ;    ,[1]

בלויה. כרוך עם שער מעטפת.

פתיחה: $120

VIII

IV

40. Eretz Hemda / Shivat Zion   
1. Eretz Hemda, Knowing the Regions of The 
Land, Nachum Sokolov. Warsaw, 1885. An 
engraving of "The new colony Rishon Letzion". 
The map is missing.
VIII; 192 pages. 16.5cm. Good condition. Stains, 
minor tears.
2. Shivat Zion, a collection of letters of rabbis 
praising settling in Eretz Israel, Avraham 
Yitzchak Slotzsky. Warsaw, 1891. Parts 1-2.
[1], IV; 3-106; 89 pages. 22cm. Good condition. 
Stains. Worn cover. Bound with title cover.

Opening Price: $120
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41. גבולות ארץ ישראל – שני ספרים 
מאצקעוויטש.  יעקב  שבתי  ישראל,  גבולי  1. ספר 

וילנה, תרנ"ט [1899].
עניינו קדושת א"י וביאור גבולותיה, כולל מפה של אזור 

המזרח התיכון.
48 עמ', 24 ס"מ. מצב בינוני. שדרה רופפת, כתמי חלודה, נקבי 

עש ומעט קרעים.
2. אדמת קדש, יצחק ב"ר אליהו פסח גולדהאר. ירוש־

לים, תרע"ג [1913].
תיאורי א"י, עריה וגבולותיה, בתקופותיה השונות. כולל 
חמש מפות צבעוניות. הסכמות הרב קוק, רבי יוסף חיים 

זוננפלד ורבנים נוספים.
קרעים  מעט  בינוני.  מצב  ס"מ.   25 לוחות,   [5] עמ',   332

וכתמים.

פתיחה: $200

41. The Borders of Eretz Israel – 
Two Books  
1. Sefer G'vulei Yisrael (The Borders of Eretz 
Israel), Shabtai Ya'akov Motzkowitz. Vilna, 
1899.
Deals with the holiness of Eretz Israel and the 
clarification of its borders, including a map of 
the Middle East. 
48 pages, 24cm. Fair condition. Loose spine, 
foxing, moth holes and few tears.
2. Admat Kodesh, Yitzchak ben Eliyahu 
Pesach Goldhar. Jerusalem, 1913.
Descriptions of Eretz Israel, its cities and bor-
ders, during various periods of time. Contains 
five colored maps. Approbations of Rabbi 
Kook, Rabbi Yoseph Chaim Zonnenfeld and 
additional rabbis.
332 pages, [5] plates, 25cm. Fair condition. Few 
tears and stains. 

Opening Price: $200

42. The Holy Land – Impressions 
and Illustrations – Paris, 1893 
En Terre Sainte – Notes et Croquis, D'un 
Peintre [The Holy Land – Impressions and 
Illustrations], by Paul Robert. Paris, 1893.
Impressions from the author's journey in Eretz 
Israel at the end of the 19th century, divided 
into geographic regions, with black and white 
illustrations by the author.
X, [1], 196, [1] pages, 27.5cm. Good condition. 
Foxing. Half-leather binding.

Opening Price: $120

42. ארץ הקודש – רשמים ואיורים – פריז, 
1893

 En Terre Sainte – Notes et Croquis D'un Peintre
[ארץ הקודש – רשמים וסקיצות (איורים)], מאת פאול 

רוברט. פריז, 1893. 
רשמים ממסע שערך המחבר בארץ ישראל בסוף המאה 
איורים  מלווים  גיאוגרפיים,  אזורים  לפי  בחלוקה  ה-19, 

מעשה ידיו, בשחור-לבן. 
כתמי-חלודה.  טוב.  מצב  ס"מ.   27.5 עמ',   [1]  ,196  ,[1]  ,   

כריכת חצי-עור.  

פתיחה: $120

X
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43. מפות א"י – שני ספרי ביבליוגרפיה – ויינטראוב ולאור 
Maps of the Holy Land, Eran Laor .1. הוצאת .Alan R. Liss Inc, ניו יורק, 1986.
ביבליוגרפיה של כ-1170 מפות שנדפסו בין השנים 1475-1900, מאוסף ערן לאור. אנגלית.

201 עמ', 31X26 ס"מ. מצב טוב.
Hebrew Maps of the Holy Land, E. & G. Wajntraub .2. וינה, 1992.

היהודיים.  למקורות  ביניהן  הקשר  ואת  עתיקות  עבריות  מפות  ובוחן  המתמקד  מחקר 
104 תצלומי מפות משנת 1233 ועד המאה ה-20. אנגלית.

        , 277 עמ', 28 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $500

XXI

43. Maps of Israel – Two Bibliographic Books – 
Wajntraub and Laor  
1. Maps of the Holy Land, Eran Laor. Alan R. Liss Inc. New York, 1986.
Bibliography of about 1170 maps printed between 1475 and 1900, from the 
collection of Eran Laor. English. 
201 pages, 26x31cm. Good condition.
2. Hebrew Maps of the Holy Land, E. & G. Wajntraub. Vienna, 1992.
A study focusing and inspecting ancient Hebrew maps and their connec-
tion to Jewish sources. 104 photographed maps from 1233 until the 20th 

century. English.
XXI, 277 pages, 28cm. Good condition.

Opening Price: $500

44. מפת העולם  – אנטוורפן, 1571 – דפוס כריסטופר פלנטין
 Christopher) דפוס כריסטופר פלנטין .Benito Arias (Montano) מפת העולם, מאת

Plantin), אנטוורפן, 1571. 
ים)  תימן,  קדים,  (צפון,  השמים  רוחות  ארבע  הגליון.  צדי  בשני  הארץ  כדור  חצאי  שני 
מאוירות עם פנים אנושיות. באוקיינוסים מופיעים איורים רבים של  אניות ובעלי-חיים. 

ההסברים ושמות-המקומות מופיעים בעברית ובלטינית. 
המפה העברית הראשונה המציגה חלק מיבשת אוסטרליה.

55X34.5 ס"מ. מצב טוב. נייר לבן ונקי, עם שוליים. פגעי-עש משוקמים סמוך לקו הקפל האנכי 
ובשוליים. נייר לחיזוק מודבק בצדה האחורי. 

ויינטראוב מס' W.12, אינה מופיעה בלאור.

פתיחה: $700

44. A Map of the World – Antwerp, 1571 – Christopher 
Plantin Printing  
A map of the world, by Benito Arias (Montano). Christopher Plantin 
Printing, Antwerp, 1571.
Two halves of Earth on two sides of the sheet. Four directions illustrated 
with human faces. In the oceans, there are many illustrations of ships and 
animals. The explanations and names of places appear in Hebrew and 
Latin.
The first Hebrew map that shows part of the Australian continent.
34.5x55cm. Good condition. White and clean paper, with margins. Restored 
moth damage near the vertical folding line and on margins. On back side 
glued paper for strengthening.
Wjantraub no. W.12, does not appear in Laor.

Opening Price: $700

Detail from item 44 פרט מתוך פריט
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45. מפת העיר ירושלים – בריסל, 1575
 Frans מאת  וסביבתה,  ירושלים  העיר  מפת 
המקורית  המפה  על-פי   ,1575 [בריסל,   .Hogenberg

שנדפסה בקלן, 1572].
טופו־ תיאור  השמאלי  בצדו  אחד,  גליון  על  מפות  שתי 
גרפי של העיר העתיקה בתקופתו של ישו, בצדו הימני 
– ירושלים המודרנית. בפינה הימנית התחתונה תחריט: 

משה מקבל את לוחות-הברית, ואהרן.
כתמים  משוקמים,  קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   48X35

וסימני-קיפול.
.A1039 לאור

פתיחה: $150

45. Map of Jerusalem – Brussels, 
1575 
A map of Jerusalem and its vicinity, by Frans 
Hogenberg. [Brussels, 1575, according to the 
original map printed in Cologne, 1572].
Two maps in one sheet, on the left side a topo-
graphic description of the old city in the days of 
Jesus, on the right side – modern Jerusalem. On 
the lower right corner there is an engraving of 
Moses receiving the Tablets of Law, and of Aaron.
35X48cm. Fair condition. Restored tears. Stains 
and folding marks.
Laor 1039A.

Opening Price: $150

46. מפת מסעות בני ישראל – הולנד, 1729
מאת  גדול  נחושת  תחריט  ישראל,  בני  מסעות  מפת 

Pieter van der Aa. [לידן, הולנד, 1729].
פני המפה מזרחה; עם שמות מקומות החניה כפי שמו־
כרונולוגי.  סדר  לפי  במספרים  מסודרים  בתנ"ך,  פיעים 

כיתוב בהולנדית. נדפסה על שני גליונות-נייר נפרדים.
חורים  שני  עם  דיו  כתם  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   33X78

מצריבת הדיו. 
לאור 4.

פתיחה: $150

46. A Map of the Travels of The 
Children of Israel – Holland, 1729  
A map of the travels of The Children of Israel, 
a large copper engraving by Pieter van der Aa. 
[Leiden, Holland, 1729].
The map faces east; with the names of the places 
they encamped as they appear in the Bible, 
arranged by numbers in chronological order. 
Dutch inscriptions. Printed on two separate 
sheets of paper.
78x33cm. Good condition. Stains. An ink stain 
with two holes burned by ink.
Laor 4.

Opening Price: $150
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47. נחלות שבטי ישראל – שתי מפות 
עתיקות 

מאת  השבטים,   12 ונחלות  הקודש  ארץ  1. מפת 
 .[?1744 גרמניה,  [אאוגסבורג,   .Matthaeus Seutter

תחריט נחושת צבוע ביד.
27X22 ס"מ, במסגרת 39.5X34.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

השבטים,   12 ונחלות  סביבתה,  הקודש,  ארץ  2. מפת 
גרמניה,  [אאוגסבורג,   .Iohann Michael Probs מאת 

אמצע המאה ה-18]. תחריט נחושת צבוע ביד. 
27X20 ס"מ, במסגרת 39.5X26.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים.

פתיחה: $200

48. מפת ארץ ישראל – וילנה
ארץ ישראל, ג. פלורערמאכר וא. י. גאלדשמידט. וילנה, 

[ראשית המאה ה-20?].
מפה  בצדה  ישראל (1:400,000),  ארץ  של  פיסית  מפה 
ארון  מועד,  אוהל   - בגבה  השבטים.  נחלות  עם  קטנה 
עברית,  ועוד.  הפולחן  כלי  מנורה,  המזבח,  דגם  הברית, 

יידיש ורוסית.
80X60 ס"מ. מצב גרוע. מקופלת, עם קרעים והדבקות.

פתיחה: $100

47. The Territories of the Tribes 
of Israel – Two Ancient Maps  
1. A map of the Holy Land and the territories of 
the 12 tribes, by Matthaeus Seutter. [Augsburg, 
Germany, 1744?]. Copper engraving hand 
painted.
22x27cm. in frame 34.5X39.5cm. Good condi-
tion. Stains.
2. A map of The Holy Land, its surroundings 
and the territories of the 12 tribes, by Iohann 
Michael Probs. [Augsburg, Germany, middle of 
18th century]. Copper engraving hand painted.
20x27cm, in frame 26.5X39.5cm. Fair condition. 
Stains.

Opening Price: $200

48. Map of Eretz Israel – Vilna  
Eretz Israel, G. Florermacher and A. I. Goldsch-
midt. Vilna, [Beginning of 20th Century?].
A physical map of Eretz Israel (1:400,000), 
alongside a small map with the territories of the 
twelve tribes. On the reverse side – the tent of 
meeting, ark of the covenant, the altar, a meno-
rah, instruments of worship and more. Hebrew, 
Yiddish and Russian.
80x60cm. Poor condition. Folded, with tears and 
pasting.

Opening Price: $100
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49. מפת ארץ ישראל על-פי יהוסף שוורץ 
מפת ארץ ישראל. הוצאת אלי' לנדאו, דפוס "תלפיות", 

תל-אביב, [סוף שנות ה-30 או ראשית שנות ה-40].
הדפסה מאוחרת של מפה המתבססת על ספר "תבואות 
נוספים.  וספרים  מפות  ועל  שוורץ  יהוסף  לרבי  הארץ" 
שהכשרתו  תל-אביב,  נמל  על  מידע  התחתון  בחלק 

החלה בחודש מאי 1936. 
בשוליים,  וקרעים  קיפול  סימני  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ,   47

חלקם חסרים.

פתיחה: $100

49. A Map of Eretz Israel 
According to Yehoseph Schwartz  
A map of The Land of Israel. Published by Eli 
Landau, Talpiot Printing, Tel Aviv, [end of 
1930's or beginning of 1940's].
Late printing of a map based on the book Tvu'ot 
Ha'aretz by Rabbi Yehoseph Schwartz and on 
other maps and books. On the lower part, in-
formation on the Tel Aviv port, whose prepara-
tion began in May 1936.
47cm. Fair condition. Stains, folding marks and 
tears to margins, part of them missing.

Opening Price: $100

50. מפות ארץ-ישראל
1. מפת תל-אביב, סודרה ויצאה לאור בידי י. יברכיהו. 

תל-אביב, 1926.
2. ארץ ישראל, מישור חוף הים, אזור השרון. מפה על 

בד בהוצאת חברת הכשרת הישוב. תל-אביב, 1930.
מהדורה   ,Survey of Palestine Motor Map .3

רביעית, 1934. מפת-בד.
צבי  מאת   ,1:10,000 מפה  הכרמל,  והר  4. חיפה 

פרידלנדר.
5. חיפה, הדפסה משנת 1950 של מפה בריטית משנות 

ה-30.
החיל,  ספרית  הוצאת   ,1:750,000 ישראל,  6. ארץ 

בעריכת ד"ר אברהם ְּבַרֶור. תל-אביב, 1946. 
The Road to Jerusalem, Th. F. Meysels .7. ירוש־
מפה  העטיפה  על  לירושלים,  חוברת-מסע   .1945 לים, 

מאוירת, מעשה ידי פרנציסקה ברוך.

סה"כ 6 מפות וחוברת אחת, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
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50. Maps of Eretz Israel  
1. A map of Tel Aviv, arranged and published 
by Y. Yeverechyahu. Tel Aviv, 1926.
2. Eretz Israel, the coastal plain, the Sharon 
region. Map on fabric, published by the Chevrat 
Hachsharat HaYishuv. Tel Aviv, 1930.
3. Survey of Palestine Motor Map, fourth edi-
tion, 1934. Fabric map. 
4. Haifa and Mount Carmel, 1:10,000 map, by 
Zvi Friedlander.
5. Haifa, 1950 print of British map from the 
1930's.
6. The Land of Israel, 1:750,000, Sifriat 
Hachayal Publishing, edited by Dr. Abraham 
Braver. Tel Aviv, 1946.
7. The Road to Jerusalem, Th. F. Meysels. 
Jerusalem, 1945. A travel-booklet to Jerusalem, 
on the cover a map, illustrated by Francesca 
Baruch.
A total of 6 maps and one booklet, varied size and 
condition.

Opening Price: $300

51. A Map of The State of Israel – 
New York, 1950  
A map of The State of Israel, edited by Nahum 
Ben Horim. New York, [after the establishment 
of The State, 1950?].
A colored map of The Land of Israel and its 
near vicinity, printed on Bristol board. On the 
upper part, flags of world nations and the UN 
symbol, on the lower part, a map of Jerusalem 
and quotes.
68cm. Good condition. Loosely covered with 
plastic.

Opening Price: $100

51. מפת מדינת ישראל – ניו-יורק, 1950
ניו-יורק,  חורים.  בן  נחום  בעריכת  ישראל,  מדינת  מפת 

[לאחר קום המדינה, 1950?].
הקרובה,  וסביבתה  ישראל  ארץ  של  צבעונית  מפה 
מודפסת על נייר בריסטול. בחלקה העליון דגלי מדינות 
העולם וסמל האו"ם, בחלקה התחתון מפה של ירושלים 

וציטוטים. 
68 ס"מ, מצב טוב. מצופה ניילון רופף.

פתיחה: $100
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53. ספר תפילות לחייל יהודי – מלחמת 
העולם הראשונה

 Andachtsbuchlein fur judische Krieger im
חיילים  עבור  שנדפס  מיניאטורי  תפילות  ספר   -  Felde
במלחמת  הקרב  לשדה  שיצאו  אוסטריים,  יהודיים 

העולם הראשונה. וינה, 1915.
כולל תפילות בסיסיות, תפילת שמונה עשרה מקוצרת, 
וידוי, תפילה לזכר הנופלים בקרב וקדיש. תרגום מקביל 
יוזף  פרנץ  הקיסר  של  תמונה  הספר  בראש  לגרמנית. 

הראשון.
[4], 58 עמ'. 6.5X5 ס"מ. נייר עבה. מצב בינוני. פגעי רטיבות. 

כריכה לא מקורית. 

פתיחה: $150

54. חיילים יהודיים במלחמת העולם ה-1 – 
אוסף חוברות

[המלחמה   Die Weltkrieg und die Judenfrage .1
סימון  מקס  ד"ר  מאת  היהודית],  והשאלה  העולמית 

(Max Simon). ברלין, 1916. 
 Von Den Aufgaben der Juden im Weltkriege .2
[על שירות היהודים במלחמה העולמית], מאת אדוארד 

53. A Prayer Book for the Jewish 
Soldier – World War I  
Andachtsbuchlein fur judische Krieger im 
Felde – a miniature prayer book printed for 
Austrian Jewish soldiers who left for the battle-
field during World War I. Vienna, 1915.
Contains basic prayers, abridged versions of 
the Amidah, Vidui, a prayer in memory of the 
fallen and Kadish. A parallel translation into 
German. At the beginning of the book is a pic-
ture of Emperor Franz Josef I.
[4], 58 pages, 5x6.5cm. Thick paper. Fair condi-
tion. Moisture damage. Non-original binding.

Opening Price: $150

52. פרשות השבוע לחייל היהודי – גרמניה, 
 1915

 Mein Werk dem Könige! Andachtsbuch für die
deutschen Soldaten jüdischen Glaubens [עבודתי 
את ה' – ספר-תפלות לחייל היהודי-גרמני הדתי], מאת 
ד"ר מקס בירמן (Max Beermann). גרמניה, [1915?].

פירושים  כולל  הספר  רוב  תהלים,  פרקי  מספר  בפתחו 
על התורה, בחלוקה לפי פרשות השבוע. 

לא  כריכה  ספריה.  חותמות  טוב.  מצב  ס"מ.   15.5 עמ',   64
מקורית.

פתיחה: $120

52. The Weekly Torah Portions 
for the Jewish Soldier – Germany, 
1915  
Mein Werk dem Könige! Andachtsbuch für die 
deutschen Soldaten jüdischen Glaubens, Dr. 
Max Beerman. Germany, [1915?].
The introduction includes a number of 
Psalms, most of the book has commentaries 
on the Torah, divided according to the weekly 
portions.
64 pages, 15.5cm. Good condition. Library 
stamps. Non-original binding.

Opening Price: $120

חיילים יהודים והבריגדה היהודית
Jewish Soldiers and the Jewish Brigade
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54. Jewish Soldiers During World 
War I – A Collection of Booklets  
1. Die Weltkrieg und die Judenfrage [The 
World War and the Jewish question], by Dr. 
Max Simon. Berlin, 1916.
2. Von Den Aufgaben der Juden im Weltkriege 
[about Jewish army service in the world war], 
by Eduard Bernstein. Berlin, 1917.
3. Sabbathgedanken für Jüdische soldaten 
[Sabbath thoughts for the Jewish soldier], a col-
lection of sections by a number of army chap-
lains. Leipzig, 1918.
4. Die Deutschen Juden als Soldaten im Kriege 
1914-1918 [the German Jews as soldiers in the 
1914-1918 war], by Dr. Jacob Segall. Berlin, 
1921.
5. Gefallene Deutsche Juden, Frontbriefe 1914-
18 [German Jewish fallen soldiers, letters from 
the front, 1914-1918]. Berlin, 1935. Illustration 
by Max Liebermann.
Varied size and condition.

Opening Price: $150

55. אוסף ספרים לחייל היהודי – צבא 
ארה"ב, 1917-1954 

ארה"ב,  בצבא  היהודי  החייל  עבור  פריטים  אוסף 
מלחמת העולם הראשונה והשנייה:

 Abridged Prayer Book for Jews in the army .1
תפילות  סידור   -  and navy of the United States
מקוצר לחיילים יהודיים בצבא ארה"ב. פילדלפיה, 1917 

[מלחמת העולם הראשונה].
 Readings from the Holy Scriptures, for .2-3
Jewish soldiers and sailors [קריאה בכתבי-הקודש, 
ניו  ארצות-הברית.  בצבא  היהודים]  ולמלחים  לחיילים 
והאחר  קשה  בכריכה  האחד  עותקים,  שני   .1942 יורק, 

בכריכה רכה.
4. תפילות מקוצרות לראש השנה וליום הכפורים. צבא 

ארה"ב, ניו יורק, 1941.
בצבא  יהודיים  לחיילים  מקוצר  תפילות  5. סידור 

ארה"ב. ניו יורק, 1944.
ארה"ב.  בצבא  היהודי  לחייל  שנה  לוחות  6-8. שלשה 

מהשנים 1943, 1944, ו-1954.

גודל משתנה. מצב כללי טוב מאד.

פתיחה: $150

55. A Collection of Books for the 
Jewish Soldier – US Army, 1917-1954  
A Collection of Items for the Jewish Soldier in 
the US Army, the Two World Wars:
1. Abridged Prayer Book for Jews in the army 
and navy of the United States. Philadelphia, 
1917.
2-3. Readings from the Holy Scriptures, for 
Jewish Soldiers and Sailors, in the US army. 
New York, 1942. Two copies, one with hard 
cover and the other with soft cover. 
4. Abridged prayers for Rosh Hashana and 
Yom Kippur. US army, New York, 1941.
5. An abridged prayer book for Jewish soldiers 
in the US army. New York, 1944.
6-8. Three calendars for the Jewish soldier in 
the US army. 1943, 1944 and 1954.
Varied size. Very good general condition.

Opening Price: $150

ברנשטיין (Eduard Bernstein). ברלין, 1917.
 Sabbathgedanken für Jüdische soldaten .3
[הרהורי-שבת לחייל היהודי], אוסף קטעים מאת מספר 

רבנים צבאיים. לייפציג, 1918. 
 Die Deutschen Juden als Soldaten im Kriege .4
1914-1918 [היהודים הגרמנים כחילים במלחמת -1914
ברלין,   (Jacob Segall) סגל  יעקב  ד"ר  מאת   ,[1918

 .1921
Gefallene Deutsche Juden, Frontbriefe 1914- .5
1914- מהחזית,  מכתבים  יהודים-גרמנים,  [חללים   18

1918]. ברלין, 1935. איור מאת מקס ליברמן. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150
54
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56. מסמכים - חייל בריגדה – שקל ציוני – 
צלב אדום 

בבריגדה  חייל  ליפסקי,  שלמה  של  מסמכים  שלשה 
היהודית:

חתום   .1945 יומיים,  למשך  להולנד  מעבר  1. אישור 
בידי A. Davidson מהבריגדה היהודית.

2. קבלה על תרומת "שקל" להסתדרות הציונית העול־
מית. איטליה, 1945.

3. הודעה מהצלב האדום, 31.12.1941.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

57. הצבא הבריטי בארץ ישראל - בריגדה 
יהודית – אוסף פריטים

והבריגדה  ישראל  בארץ  הבריטי  הצבא  פריטים,  אוסף 
היהודית, 1939-1946.

(אנגלית);  עוצר  בשעת  מעבר  תעודת  הפריטים:  בין 
של  הפלשתינאים",  ל"גדודים  למתגייסים  הוראות 
ל"יום  תוכניה  התיכון";  המזרח  צבא   – הראשי  "המטה 
החייל  למען  הארצי  "הועד  של  קבלה  היהודי";  החייל 
הקמת  על  המודיעה  קיימת"  "קרן  מעטפת  היהודי"; 
"יער הנצחון" לכבוד "החייל היהודי"; כרטיס ספריה של 
"הפלוגה הארץ ישראלית"; מכתב מאת חייל בבריגדה; 

בטאון פנימי לחיילים היהודיים.

10 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

56. Documents – Brigade Soldier – 
Zionist Shekel – Red Cross  
Three documents belonging to Shlomo Lipsky, 
a soldier in the Jewish Brigade:
1. A travel permit to Holland for two days, 
1945. Signed by A. Davidson of the Jewish 
Brigade.
2. A receipt of a contribution of a "Shekel" to 
the World Zionist Organization. Italy, 1945.
3. A message from the Red Cross, December 
31st, 1941.
Varied size and condition.

Opening Price: $120

57. The British Army in Palestine – 
The Jewish Brigade – A Collection 
of Items  
A collection of items, the British army in 
Palestine and the Jewish Brigade, 1939-1946.
Amongst the items: a travel permit during 
curfew (English); instructions for those con-
scripted to the "Palestinian Brigade", of the 
Head Staff – the Middle East Army; a program 
for The Jewish Soldier Day; a receipt of The 
National Committee for the Jewish Soldier; An 
envelope of the JNF announcing the establish-
ment of Ya'ar HaNitzachon (Victory Forest) in 
honor of the Jewish soldier; a library card of 
the Eretz Israel Division; a letter by a brigade 
soldier; an internal journal for Jewish soldiers.
10 items. Varied size and condition.

Opening Price: $200

57א. דיסקית זיהוי של חייל יהודי במלחמת 
העולם ה-1

דיסקית מתכת של צבא גרמניה, עם פרטי החייל היינ־
 .(Heinrich Schleyer) ריך שלייר

העולם  במלחמת  לחם   ,1874 יליד  שלייר,  היינריך  ד"ר 
בצבא הגרמני וזכה בצלב הברזל. ב-1936 נאלץ לברוח 
חומר  (ראה  בטבריה.  והתישב  ישראל  לארץ  מגרמניה 

מצורף, כולל העתק תצלום שלו במדים).
דיסקית אובלית, 7X5.3 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $150
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58. מסמכים ומדליות – חייל בבריגדה 
היהודית

חייל  גולדברגר,  גבריאל  של  ומדליות  מסמכים  אוסף 
הבריגדה היהודית בזמן מלחמת העולם ה-2:

החייל  כי  המעיד  הבריטי,  הצבא  מטעם  1. מכתב 
וחזר  שבויי-מלחמה  ממחנה  ברח  גולדברגר  גבריאל 

לפלשתינה, 1941. 
עם   ,1945 אוגוסט  בבריגדה,  חייל  של  2. פנקס-אישי 

פרטיו האישיים. 
3. פנקס חבר "הקופה המרכזית של החיילים העברים", 

.1944-1945
מטעם משרד הבטחון;  4-6. תעודת "אות ההתנדבות" 
שכנגד  תלוש,  ההתנדבות;  אות  חלוקת  לטקס  הזמנה 

הצגתו ניתן לקבל את "אות ההתנדבות", 1961.
בה  המקורית  הקופסה  כולל  מדליות,  7-11. חמש 
לענידתן,  ואשור  (פגומה)  המשוחרר  החייל  אל  נשלחו 
 The Africa Star, The 1939-1945 Star, The ביניהן 

 .Defense Medal
12-13. אות ההתנדבות; אות מבצע סיני. 

14. שלשה סמלי-בד לענידה על כותפות המדים.

גודל משתנה, מצב בינוני-טוב. 

פתיחה: $180

58. Documents and Medals – 
Soldier in the Jewish Brigade  
A collection of documents and medals of 
Gabriel Goldberger, a brigade soldier during 
World War II:
1. A letter from the British army, that testifies 
that the soldier Gabriel Goldberger escaped 
from the war-prisoner camp and returned to 
Palestine, 1941.
2. A personal notebook of a brigade soldier, 
August 1945, with his personal details.
3. A membership notebook of The Central 
Fund for Hebrew Soldiers, 1944-1945.
4-6. A certificate of a Volunteer Badge by 
the Defense Ministry; an invitation to the 
ceremony of giving the badge; a bill, that by 
its presentation one can receive the Volunteer 
Badge, 1961.
7-11. Five medals, including the original box 
in which they were sent to the  soldier (dam-
aged) and the permit for wearing them, includ-
ing The Africa Star, The 1939-1945 Star, The 
Defense Medal.
12-13. A Volunteer ribbon; a ribbon of the 
Sinai War.
14. Three fabric badges for wearing on uni-
form epaulets.
Varied size, fair-good condition. 

Opening Price: $180

57a. Dog Tag of a Jewish Soldier 
in World War I  
Metal Dog Tag of the German Army, belonging 
to the soldier Heinrich Schleyer.
Dr. Heinrich Schleyer, born in 1874, fought 
with the German army in World War I and 
won the Iron Cross. In 1936 he was forced to 
flee Germany to Eretz Israel and settled in 
Tiberias. (See attached material, including his 
photograph in uniform).
Oval disc, 5.3cm. Good condition.

Opening Price: $150
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59. רשימות אזרחים בשירות ממשלת 
המנדט, שנות ה-30

Palestine civil service list [רשימת אזרחים בשירות 
ממשלת פלשתי־ כרכים בהוצאת  ארבעה  - פלשתינה]. 

נה, ירושלים, 1933, 1934, 1937, 1939. 
בשירות  אזרחים  של  מפורטות  רשימות  כולל  כרך  כל 
המוסל־ המועצה  תחומים:  במגוון  פלשתינה,  ממשלת 
מית העליונה, מחלקות הבריאות, החינוך, המשפט ועוד; 
שנת הלידה של כל אזרח, תפקידו, גובה המשכורת שלו 

ופירוט המשרה בה הוא מחזיק. 
4 כרכים, 24.5 ס"מ. מצב טוב. חותמות ספריה, מעט כתמים.

פתיחה: $180

60. עתון "אחדות" – ת"א, 1945-1946
אחדות, עתון האיגוד הקומוניסטי. ת"א, 1945-1946.

16 גליונות (רצופים) ומהדורה מיוחדת אחת, החל מהג־
ליון הראשון, ספטמבר 1945.

מעט  חותמות,  בינוני,  מצב  ס"מ.   24 גליון,  בכל  עמ'  כ-16 
כתמים, קמטים וקרעים בשוליים.

פתיחה: $100

59. Mandate Government Civil 
Service List, the 1930's  
Palestine civil service list. Four volumes pub-
lished by the Palestine government, Jerusalem, 
1933, 1934, 1937, 1939.
Each volume contains detailed lists of civilians 
serving the Palestinian government in vari-
ous areas: The Supreme Moslem Council, the 
Health departments, education, justice etc; the 
birth date of each civilian, his job, his salary 
and details of his current employment.
4 volumes, 24.5cm. Good condition. Library 
stamps, few stains.

Opening Price: $180

60. Achdut Newspaper – Tel-Aviv, 
1945-1946  
Achdut, Communist Association newspaper. 
Tel-Aviv, 1945-1946.
16 sheets (in chronological order) and one 
special issue, beginning with the first sheet, 
September 1945.
About 16 pages in each issue, 24cm. Fair condi-
tion, stamps, few stains, creases and tears at 
margins.

Opening Price: $100

מנדט, מחתרות
British Mandate, Underground Movements
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61. בעיות היום, 1941-1943 
בעיות היום, ד"ר סלי הירש [עורך]. ירושלים, 1941-1943.
של  שלישית  ושנה  שניה  (שנה  רצופים  גליונות   16
העתון), כרוכים יחד. בין הכותבים רבים מתנועת "ברית 
שלום": י. ל. מאגנס, ש. ה. ברגמן, מ. בובר, א. סימון ועוד. 

נושאיו: ציונות ופוליטיקה ישראלית ובין-לאומית.
קרועה  כריכה  טוב.  מצב  ס"מ.   24 גליון,  בכל  עמ'   16-20

ורופפת.

פתיחה: $100

61. Be'ayot HaYom Magazine, 
1941-1943 
Be'ayot HaYom, Dr. Sali Hirsch [editor]. 
Jerusalem, 1941-1943.
16 consecutive issues (second and third year of 
the magazine) bound together. Amongst the 
writers many of "Brit Shalom" movement: Y. L. 
Magnes, S. H. Bergman, M. Buber, A. Simon 
and more. Topics: Zionism, Israeli and interna-
tional politics.
16-20 pages in each issue, 24cm. Good condition. 
Binding torn and loose.

Opening Price: $100

62. קול החייל העברי, 1942-1943 – צבא 
עברי

קול החייל העברי, בטאון החיילים העברים למען צבא 
עברי. תשרי-סיון תש"ג 1942-1943.

5 חוברות (1-2, 4-6) מתוך 6 אשר נדפסו. הבטאון קורא 
העברי"  החיל  של  משוחד  הבלתי  "קולו  את  להשמיע 
ו"להדק את הקשר בין החיילים העבריים בצבאות בנות 

הברית".
מעט  חלודה,  טוב. כתמי  ס"מ. מצב  בכל גליון, 20.5  עמ'   4-8

קרעים וקפלים בשוליים.

פתיחה: $200

62. Kol HaChayal HaIvri, 
1942-1943  
Voice of the Hebrew Soldier, journal of 
the Hebrew soldiers for a Hebrew army. 
1942-1943. 
5 booklets (1-2, 4-6) of 6 which were printed. 
The journal calls out to voice “the unbiased 
voice of the Hebrew solider” and “to tighten 
the connection between the Hebrew soldiers in 
the armies of the allies”. 
4-8 pages per issue, 20.5cm. Good condition. 
Foxing, few tears and folds in margins. 

Opening Price: $200

63. ביולטין – שידורי הרדיו של ה"הגנה", 
1948

ביולטין, 10 גליונות לא רצופים. 
תמלילי עדכוני החדשות אשר שודרו ברדיו "קול המגן 
על  עדכונים  כוללים  ההגנה.  של  הרדיו  תחנת  העברי", 
הנעשה בארץ ובעיקר בירושלים, פקודות-יום של מפקד 
ההגנה, שיירות מתל-אביב לירושלים, ירי והתקפות של 

הערבים וכן "דרישות שלום".
1-2 עמ' בכל גליון, 33 ס"מ. מצב משתנה, טוב.

פתיחה: $100

63. Bulletin – Radio Broadcast of 
the Haganah, 1948 
Bulletin, 10 inconsecutive issues. 
Textual material of the latest news broadcasted 
on the “Kol Hamagen HaIvri”, the Haganah 
radio station. Includes daily commands of the 
Haganah commanding officer, convoys from 
Tel-Aviv to Jerusalem, shootings and attacks 
from the Arabs as well as “greetings”. 
1-2 pages per issue, 33cm. Varying condition, 
good. 

Opening Price: $100
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65. כרוז - לח"י
הודעה, לוחמי חירות ישראל. תשרי תש"ז [1946].

האשמת הלח"י את השוטרים הבריטים על התעללותם 
המתמשכת בתושבים העבריים בארץ ישראל והזהרתם, 
כי הם עלולים להפגע על ידי לוחמיהם. "האזרח העברי 
קלגסי  של  להשתוללותם  הפקר  יהא  לא  במולדתו 

האויב המזוינים". עברית ואנגלית.
דף בודד, 18X27.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמי חלודה, קמטים.

פתיחה: $120

65. Proclamation – Lechi  
Announcment, Lechi (Fighters for the Freedom 
of Israel). Tishrei 1946.
The Lechi accuses the British police of contin-
ued abuse of the Jewish residents in Palestine 
and a warning that they are liable to be hurt 
by the fighters. "In his Homeland the Hebrew 
citizen shall not be at the mercy of the out-
rageous armed enemy soldiery". Hebrew and 
English.
Single leaf. 27.5x18cm. Fair condition. Foxing. 
Creases.

Opening Price: $120

64. עתון "דבר הימים האלה" - מאורעות 
תרפ"ט

דבר הימים האלה, אברהם אהרוני [מו"ל]. תל-אביב, כ"ד 
אב תרפ"ט 30.8.1929.

בין  החולף,  השבוע  מאורעות  על  ועדכונים  כתבות 
בחברון  החללים  רשימת  בשער  תרפ"ט.  באב  י"ז–כ"ד 

ובמקומות אחרים בארץ.
8 עמ', 42 ס"מ. מצב בינוני. סימני קיפול, קרעים. 

פתיחה: $100

64. Newspaper Dvar Hayamim 
Ha'ele – 1929 Riots 
Dvar Hayamim Ha'ele, Avraham Aharoni 
[editor]. Tel-Aviv, August 30, 1929.
Articles and updates of the events of the past 
week, between the 17th and the 24th of Av, 1929. 
On the first page, is the list of the dead of 
Hebron and other places. 
8 pages, 42cm. Fair condition. Folding marks, 
tears.

Opening Price: $100
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66. הצהרת בלפור – כרטיס מעוטר בעבודת 
יד, 1919

כרטיס  בלפור",  השר  של  הדקלירציא  יום  "לזכרון 
בלפור.  להצהרת  שנתיים  במלאת  בעבודת-יד  מעוטר 

[ארץ ישראל? 1919].
תרע"ד  והשנים  דגלי-ישראל  שני  מגן-דוד,  איור  במרכז 
ותרע"ט, תחתיו: "לזכרון יום הדקלירציא  [צ"ל תרע"ז] 
של השר בלפור שנתן ביום 2 נובמבר 1917". במסגרת 

מזמור תהלים.
5.2X7.7 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100

66. The Balfour Declaration – a 
Hand-Decorated Card, 1919  
"In commemoration of the declaration of the 
Minister Balfour", a hand-decorated card on the 
second anniversary of the Balfour Declaration. 
[Palestine? 1919].
In the center is an illustration of The Star of 
David, two Israeli flags and the years 1914 
[should have been 1917] and 1919, under 
which is written: "in commemoration of the 
declaration of the Minister Balfour given on 
November 2nd, 1917". In the frame is a Psalm. 
7.7X5.2cm. Good condition.

Opening Price: $100

67. ארגון ההגנה – חוברות הדרכה
7 חוברות הדרכה צבאיות מטעם "לשכת ההדרכה" של 

ארגון ההגנה, 1939.
ביניהן: חוברת הדרכה לקורס קצינים ומדריכים צבאיים; 
הנחיות להגנת יישובים; חוברות אימונים לחיל הרגלים 

בנושאי התקפה, פעולות לילה ועוד.
בסטנסיל.  ומשוכפלות  כתיבה  במכונת  מודפסות  חוברות   7
הדפים.  בשולי  קרעים  כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   21X15.5

דפים מנותקים.

פתיחה: $200

67. The Haganah – Instruction 
Booklets  
7 army instruction booklets by the Haganah's 
Guidance Office, 1939.
Amongst the instructions: Training pamphlets 
for ground soldiers on attacking, night actions 
etc.
7 type-written and stencil copied pamphlets. 
15.5x21cm. Fair condition. Stains. Tears to mar-
gins. Detached leaves. 

Opening Price: $200
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68. עתון "יום המדינה", 14.5.48
יום  הארץ.  עתוני  של  משותף  עתון  המדינה,  יום  עתון 
"העם   – הצהרים  אחר   4 שעה  תש"ח,  אייר  ה'  שישי, 

מכריז על מדינת ישראל".
58.5 ס"מ. דף אחד מודפס משני הצדדים. הדף מקופל. קרעים 

במרכז לאורך הקיפולים, עם פגיעה קלה בטקסט.

69. קול החופש – אצ"ל, 1947פתיחה: $120
קול החופש. [הוצאת הארגון הצבאי הלאומי, במחתרת, 

.[1947
של  סיפורם  את  המתארים  ושיחות  סיפורים  מכתבים, 
עם  שיחה  לאהובתו,  מלוחם  מכתב  המחתרות.  לוחמי 
חייל בשדה הקרב, שיחה עם אסיר ועוד. בסוף החוברת 
מהווי  בדיחות  מספר  ובו  במחתרת"  "הצחוק  מדור 

האצ"ל. עטיפה מאוירת.
36, [1] עמ', 21.5 ס"מ. מצב בינוני, מעט כתמי חלודה. דפים 

מנותקים.

פתיחה: $100

68. "Yom HaMedina" Newspaper, 
May 14, 1948  
Yom HaMedina Newspaper, joint issue of 
Palestine newspapers. Friday, May 14. 1948, 4 
pm – "The nation announces the State of Israel".
58.5cm. One page printed on both sides. Folded 
leaf. Tears on folds to center, with slight damage 
to text.

Opening Price: $120

69. Kol HaHofesh – Irgun, 1947  
Kol HaHofesh. [Published by the Irgun 
(National Military Organization), 1947].
Letters, stories and conversations that describe 
the life of the underground fighters. At the end 
of the booklet is a column of "underground 
humor" with a number of jokes about the Irgun 
way of living. An illustrated cover.
36, [1] pages, 21.5cm. Fair condition, minor 
foxing. Detached leaves.

Opening Price: $100

הקמת המדינה ומלחמת העצמאות
Creation of Israel and War of Independence

70. עתון "יום המדינה" – ורשה 
לודז'–ורשה,  [דעות].   Opinia עתון  בהוצאת  דף 

.15.5.1948
המדינה.  הכרזת  מיום  דמוקרטי,  ציוני  עתון  פרסום 
בשער נכתב "חזון המדינה היהודית הוגשם!" (פולנית), 
על רקע דגל ישראל ותמונות הרצל, בן גוריון משה שרת 

ויצחק גרינבאום.
מעט  העיתון,  של  לרוחבו  קפל  טוב.  מצב  ס"מ.   46 עמ',   2

קמטים וכתמי חלודה. 

פתיחה: $150

70. Yom HaMedina – Warsaw
A leaf published by the newspaper Opinia 
[opinions]. Lodz–Warsaw, May 15, 1948.
A Democratic Zionist newspaper publication 
from the day of Declaration of the State of 
Israel. Written on the title page "The vision of 
the Jewish state has been realized!" (Polish), in 
the background is an Israeli flag and the pic-
tures of Herzl, Ben Gurion, Moshe Sharett and 
Yitzchak Greenbaum.
2 pages, 46cm. Good condition. A fold across the 
width of the newspaper, few creases and foxing.

Opening Price: $150
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71. הכרזת המדינה – אוסף עתונים מארה"ב 
המדינה  הכרזת  על  המדווחים  מארה"ב  עתונים  אוסף 

ופרוץ הקרבות, מאי 1948.
 Proclaim" :14.5.1948 ,                     -1. גליון ה

Jewish Nation" [הוכרזה מדינת ישראל].
 Truman Recognizes"  :16.5.1948 , ה-      2. גליון 

Israel" [טרומן מכיר בישראל].
3-5. שלשה גליונות "דער טאג" מהימים 14-16 במאי, 
ה"אידישע  מהכרזת  ותמונות  חגיגיים  דיווחים   .1948

מלוכה".
"די   :1948 בדצמבר   11 מיום  טאג"  ל"דער  6. הוספה 

קאנסטיטוציע פון מדינת ישראל".

נקרעו  מהעתונים  חלק  גרוע.  עד  טוב  מצב  משתנה,  גודל 
במקומות הקיפול.

פתיחה: $120

71. The Declaration of The State 
of Israel – A Collection of US 
Newspapers   
A collection of US newspapers that report the 
declaration of The State and the ensuing battles, 
May 1948:
1. New York Post, May 14, 1948: "Proclaim 
Jewish Nation".
2. The PM, May 16, 1948: "Truman Recognizes 
Israel".
3-5. Tree issues of "Der Tag" from May 14-16, 
1948. Festive reports and pictures of the dec-
laration of the "Yiddishe Melucha" (Jewish 
kingdom).
6. An addition to "Der Tag" from December 11, 
1948: "Di constitutia fun Medinat Yisroel".
Varied size, good-poor condition. Some of the 
newspapers are torn in folds.

Opening Price: $120

72. עתון רשמי מס' 1 – הכרזת המדינה
תש"ח,  באייר  ה'  אביב,  תל   .1 מס'  רשמי"  "עתון 

 .14.5.1948
מועצת  מטעם  ומנשר  העצמאות",  "מגילת  נוסח  כולל 
הממשלה  "ישראל,  הדף:  בראש  הזמנית.  המדינה 

הזמנית".
3 עמ'. 33 ס"מ. מצב טוב. קמטים וקרעים קלים, סימני קיפול. 

פתיחה: $150

72. Official Newspaper No. 1 – The 
Declaration of The State of Israel  
"Official newspaper" no. 1. Tel Aviv, May 14, 
1948.
Contains the Megillat Ha'atzmaut (the scroll 
of independence), and a proclamation by the 
Provisional State Council. At the top of the leaf: 
"Israel, the Provisional Government".
3 pages. 33cm. Good condition. Creases and 
minor tears, folding marks.

Opening Price: $150

New York Post
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73. הזמנה לאסיפה המכוננת
מכתב  המכוננת,  האספה  של  הפתיחה  לישיבת  הזמנה 
המדינה  "מועצת  של  רשמי  ניר-מכתבים  על  מודפס 
לנקין,  אליהו  מר  אל  שפרינצק,  יוסף  מאת  הזמנית", 

.7.2.1949
המ־ לאספה  המעבר  לפקודת  2(א)  לסעיף  "בהתאם 
לישיבת  להזמינך  מתכבדים  הרינו  תש"ט 1949,  כוננת 
המוסדות  בבנין  המכוננת...  האספה  של  הפתיחה 

הלאומיים בירושלים". 
[1] דף, 26.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: $150

73. Invitation to Constituent 
Assembly  
An invitation to the opening meeting of the 
Constituent Assembly, a letter printed on of-
ficial stationary of "The Provisional State 
Council", by Joseph Shprintzak, to Mr. Eliyahu 
Lenkin, February 7, 1949.
"According to Section 2(a) of the ordinance 
of transfer to the Constituent Assembly 1949, 
we are honored to invite you to the opening 
meeting of the Constituent Assembly…".
[1] leaf, 26.5cm. Good condition. Folding marks.

Opening Price: $150

74. תעודת פיטורין ממשטרת פלשתינה עם 
הקמת מדינת ישראל 

משטרת  של  ריקה  תעודת-פיטורין  פטורים" -  "תעודת 
פלשתינה. חותמת מיום 15 במאי 1948.

ומשך  הפיטורין  סיבת  המפוטר,  שם  למילוי  מקום 
חותמת  התחתון  בחלקה  פלשתינה.  במשטרת  שירותו 

מיפו מיום 15 במאי 1948.
16 ס"מ, מצב טוב. חורי-תיוק ומעט כתמים.

פתיחה: $100

74. A Certificate of Dismissal 
from the Palestinian Police from 
the Time of the Establishment of 
The State of Israel  
dismissal certificate – an empty dismissal cer-
tificate of the Palestinian police. Stamp from 
May 15, 1948.
Place for filling in the name, the reason for his 
dismissal and the duration of his service in 
the Palestinian police force. At the bottom is a 
stamp from Jaffa from May 15, 1948.
16cm. Good condition. File holes and few creases.

Opening Price: $100

75. קום המדינה – עתון "מעריב"  
1. פני המנדט מהתחלתו ועד סיומו, מוסף מצויר ל-15 
תצלומים   34 מעריב".  "ידיעות  הוצאת   ,1948 במאי 
הראשון,  הנציב  והשבעת  אלנבי  מכניסת  בשחור-לבן, 

ועד עזיבת הבריטים את הארץ. 
[4] עמ', 47 ס"מ. מצב בינוני. סימני קיפול, כתמי-חלודה רבים.
2. גליון עתון "ידיעות מעריב" מיום ו', ה' אייר תש"ח. 

כותרתו: "המנדט מת! תחי – מדינתנו!". 
סימני- בינוני.  מצב  ס"מ.   42.5 במקור?),   8 (מתוך  עמ'   [4]

קיפול, כתמי-חלודה רבים.

פתיחה: $180
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75. The Establishment of The 
State – Ma'ariv Newspaper  
1. The face of the Mandate from beginning to 
end, an illustrated magazine for May 15, 1948, 
published by "Yediot Ma'ariv". 34 black and 
white photographs from Allenby's entry until 
the British left Israel.
[4] pages, 47cm. Fair condition. Folding marks, 
foxing. 
2. Issue of "Yediot Ma'ariv" from May 15, 1948. 
His headline: "The Mandate is dead, long live 
our state!".
[4] Pages (originally 8?), 42.5cm. Fair condition, 
Folding marks, foxing. 

Opening Price: $180

77. אוסף מסמכים, 1948-1950 
אוסף מסמכים ופריטי נייר מגופים צבאיים שונים. ירו־

שלים ותל אביב, 1948-1950.
חד  מעבר  "רשיון  תנועה",  "צו  עוצר",  "תעודת  ביניהם: 
פעמי", מכתב מה"מחלקה לעניני רכוש נטוש", קבלות, 

הזמנות, מכתבים ומסמכים שונים. 
22 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

76. תש"ח – כרטיסים ושוברים
ההתגייסות";  "מגבית  מטעם  לסרט  כניסה  כרטיס 
לשעת  זמני  כרטיס  החיילים;  למועדוני  כניסה  כרטיס 
המשטרה  של  הזמנית  האספקה  מחלק  מטעם  חירום, 
תעודה  צבאי;  למחנה  מחוץ  שהיה  רשיון  המיוחדת; 
כרטיס  העם";  "משמר  של  המים  קצין  מטעם  זמנית 
החיילים  לילדי  חוברת  (ביצורים);  עבודה  חובת  מלוי 
מרכז  מטעם  ישראל,  מארץ  יציאה  רשיון  החנוכה;  לחג 

הגיוס של משרד הביטחון.
סה"כ 8 פריטים, גודל ומצב משתנים.

 ,A Collection of Documents .77פתיחה: $150
1948-1950  
A collection of document and paper items, 
from different military bodies. Jerusalem and 
Tel Aviv, 1948-1950.
Amongst them are: a curfew certificate, a 
mobile order, a one-time travel permit, receipts, 
invitations, letters and various documents.
22 items. Varied size and condition.

Opening Price: $200

76. 1948 – Tickets and Vouchers  
Entrance ticket to a film on behalf of 
"Recruitment Fund"; Entrance ticket to Soldiers' 
Clubs; Temporary ticket for emergency, by tem-
porary supplies division of the special police; 
pass to leave military base; temporary certifi-
cate by water officer of "Mishmar HaAm"; ticket 
of completing work obligation (fortifications); 
booklet for soldiers' children for Chanukah; 
permit to exit  Eretz  Israel, by the recruitment 
center of the Ministry of Defense.
Total of 8 items, various sizes and conditions.

Opening Price: $150
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78. "נר" - בעריכת ר' בנימין, 1950-1951
ֵנר, דו-שבועון לאמת, לאהבה, לשלום, לצדק. 22 גיליונות 
לאור  והוציא  שערך  ירחון,   / הדו-שבועון  של  עוקבים 

יהושע התלמי – "ר' בנימין". ירושלים, תש"י-תשי"א.
בשם  נודע   ,(1880-1957) התלמי-רדלר-פלדמן  יהושע 
העט "ר' בנימין", סופר ופובליציסט, נלחם למען הטבת 
הוקדש  בעריכתו  "נר"  העת  כתב  בארץ.  הערבים  מצב 
מדיניות  בחריפות  הותקפה  ובו  הערבית  לשאלה 

הממשלה בעניין זה.
בין המשתתפים: בובר, ברגמן, סימון, בן-חורין, ואחרים. 

עם הזמן התווספו לגליונות גם קטעי-מחזות ושירים. 
22 חוברות כרוכות יחד. מצב טוב. מאחד הגיליונות נחתך שם 

כתב העת והודבק על הכריכה. עותק ספריה לשעבר. 

פתיחה: $120

78. Ner – Edited by Rabbi 
Binyamin, 1950-1951  
Ner, a bi-weekly journal for truth, love, peace 
and justice. 22 consecutive issues of the bi-
weekly / monthly journal, edited and published 
by Yehoshua HaTalmi – Rabbi Binyamin. 
Jerusalem, 1950-1951.
Yehoshua HaTalmi-Radler-Feldman (1880-
1957), was known by his pen-name Rabbi 
Binyamin, an author and a publicist, he fought 
for the improvement of the Arabs' conditions 
in Israel. The Ner journal which he edited was 
dedicated to the Arab question and severely at-
tacked government policy on this issue.
Amongst the participants: Buber, Bergman, 
Simon, Ben Horin and others.
22 journals bound together. Good condition. The 
name of the journal was cut out from one of the 
issues and pasted on the cover. Ex library copy.

Opening Price: $120

מדינת ישראל, צה"ל
State of Israel, IDF
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79. מפא"י – תיק למרצים לקראת הבחירות 
הראשונות, 1948

והב־ המכוננת  לאספה  הבחירות  לקראת  למרצים  תיק 
חירות לועידה השביעית של ההסתדרות. מפלגת פועלי 

ארץ ישראל (מפא"י), 1948. 
בזה  מצרפים  "אנו  נכתב:  ההקדמה  בדף  מאמרים.  תיק 
והמס־ המרצים  בשביל  שונות  בשאלות  הסברה  חומר 

בירים מטעם המפלגה...".
חוברות  מהתקופה,  מפא"י  של  כרוזים  מספר  מצורפים 
"פרקי הסברה לצבא הגנה לישראל" וכן החוברת "אגרת 

לחבר בפלמ"ח" מאת דוד בן-גוריון.
מצב בינוני. כתמי-חלודה, עטיפה קרועה. נקבי-תיוק, קמטים 

בפינות הדפים.

פתיחה: $120

80. חוברות-הדרכה צבאיות 
 / מודיעין  אגף  הוצאת  צה"ליות,  חוברות-הדרכה   7

מטכ"ל / אגף הדרכה, 1948-1950.
מטול   ;34 מקלע  אלמנטרית;  שדאות  הרימון;  ביניהן: 
"תרגול-סדר",  חוברת  וכן  לחיל-הרגלים  אנטי-טנקי 

הוצאת "לנוטר", חיפה, 1939.
כתמי- טוב.  מצב  בסטנסיל,  משוכפלות  וחלקן  בדפוס  חלקן 

חלודה. קמטים וקרעים קלים.

פתיחה: $150

79. Mapai – A File for Lecturers 
in Preparation of the First 
Elections, 1948  
A file for lecturers in preparation of the elec-
tions for the Constituent Assembly and the 
elections for the Seventh Histadrut Council. 
Workers' Party of Eretz Israel (Mapai), 1948.
Attached are a number of Mapai's proclama-
tions from that time, pamphlets of "propaganda 
for the IDF" and the pamphlet "a letter to the 
member of the Palmach" by David Ben Gurion.
Fair condition. Foxing, torn cover. File holes, 
creases in corner of leaves.

Opening Price: $120

80. Military Instruction 
Booklets  
7 IDF instruction Booklets, published by the 
Intelligence Department / General Staff / 
Guidance Department, 1948-1950.
Amongst them are: The Grenade; Elementary 
Fielding; Machine Gun 34; Anti-tank Missile-
launcher for Land Soldiers, and the pamphlet 
Order Practice, published by "Lanoter", Haifa, 
1939.
Some printed and some stencil copies, good con-
dition. Foxing. Creases and minor tears. 

Opening Price: $150
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81. אוסף תצלומים ייחודי – צלמניה "גלגור" 
צלם  גלגור,  אליעזר  של  מצלמתו  פרי  במיוחד,  ואיכותי  ייחודי  גדול,  תצלומים  אוסף 

בהורודנה (Grodno), פולין ובעל צלמניה "גלגור" ברחוב ביאליק ברמת-גן.
האוסף כולל: 

◆ שני אלבומים מקוריים, כוללים 155 תצלומים איכותיים: סדרת-תצלומים של מהגרים 
על אנייה, 1925 בערך; מבנים שונים בתל-אביב, כולל הקזינו על חוף הים, בית-עלמין; 
אורחת גמלים על חוף הים; קבר רחל; מגדל דוד ומצודת דוד; הכותל המערבי; מראה 
ירושלים וסביבתה – נופים שונים; הר ציון; מראה מדבר יהודה;  תריסר תצלומים של 
האוניברסיטה; עבודת  מטקס פתיחת  הצופים + תצלומים  בהר  האוניברסיטה העברית 
המושבה  והכנרת;  טבריה  ארכיאולוגיים;  באתרים  טיולים  טראסות;  ובניית  חוצבים 

ראשון לציון והיקב; ועוד.
מהאולימפיאדה  לתצלומי-מזכרת  ייעודי  אלבום   ,XI Olympiade Berlin 1936 ◆
בברלין בשנת 1936. כולל שבעה תצלומים קטנים מאת גלגור. בתצלומים נראים דגלים 
עם צלב-קרס ברחבי העיר ברלין, לצד דגלי האולימפיאדה. באחד התצלומים נראה גם 

גלגור עצמו.
◆ 43 תצלומים בתפזורת, ביניהם: אורחת גמלים על חוף תל-אביב; הרי יהודה; אריזת 

81. Unique Collection of Photographs – “Gelgor” 
Photo  
Large collection of unique and exceptionally high quality photographs 
photographed by Eliezer Gelgor, a photographer in Grodno, Poland and 
owner of “Gelgor” photo shop in Bialik St. in Ramat Gan. 
The collection includes:
◆ Two original albums, including 155 high-quality photographs: series 
of photographs of immigrants on a ship, c. 1925; various buildings in Tel-
Aviv, including the casino on the sea-shore, a cemetery; caravan of camels 
on sea-shore; Tomb of Rachel; David’s Citadel and David’s Fortress; the 
Western Wall; panorama of Jerusalem and its surroundings – various 
views; Mt. Zion; panorama of Judean Desert; twelve photographs of the 
Hebrew University including photographs of the university inauguration 
ceremony; masonry and terrace building workmanship; tours to archeo-
logical sites; Tiberius and Lake Kinneret; Moshava Rishon L’Zion and the 
winery; and more. 
◆ XI Olympiade Berline 1936, souvenir album of the Olympics in Berlin 
1936. Including seven small photographs by Gelgor. In the photographs 
flags bearing crosses throughout the city of Berlin appear, alongside flags 
of the Olympics. In one of the photographs Gelgor himself appears. 
◆ Assortment of 43 photographs, among them: caravan of camels on the 
sea-shore of Tel-Aviv; the Judean Mountains; a package of tobacco in Rishon 
L’Zion; Prof. Boris Schatz near a carpet and Menorah produced by “Bezalel”; 
unique portraits of a girl; Tel-Aviv port; “Tomb of Captain Trumpeldor” prior 
to the erection of the gravestone; Independence Day parade; and more. 
Some of the photographs bear the stapo of the photographer. 
Total of 205 photographs. Varying sizes. Generally in good condition.  
Attached is an authorization of sale from the inheritors of “Gelgor” which 
also includes rights for use and publication of the photographs.

Opening Price: $3000

תצלומי  "בצלאל";  תוצרת  ומנורה  שטיח  ליד  שץ  בוריס  פרופ'  לציון;  בראשון  טבק 
הקמת  טרם  טרומפלדור"  קפיטאן  "קבר  תל-אביב;  נמל  ילדה;  של  יחודיים  פורטרט 

המצבה; מצעד יום העצמאות; ועוד.
חלק מהתצלומים עם חותמת הצלם.

סה"כ 205 תצלומים, גודל משתנה. באופן כללי – מצב טוב.
בתצלומים  לשימוש  הזכויות  את  גם  הכולל  "גלגור"  מיורשי  מכירה  אישור  מצורף 

ופרסומם.

פתיחה: $3000

81



50 | יולי 2010

83. סאבונג'י וקריקוריאן – שלשה תצלומים
1-2. שני תצלומי זוגות, מאת גאראבד קריקוריאן, ירו־

שלים (רקע שני התצלומים זהה).
מיפו,  צלם  סאבונג'י,  דאוד  מאת  משפחתי  3. תצלום 

תלמידו של קריקוריאן.

14X10.5 ס"מ, מודבקים לקרטון 16.5X11 ס"מ. מצב משתנה.

פתיחה: $100

84. תצלום גדוד עברי - בן-דוב 
קריאת התורה בגדוד העברי. פברואר 1919. 

בתצלום ניתן לראות את החיילים בעת קריאת התורה. 
דגל עם סמל בריטניה ומגן דוד. חתימת  הצלם י. בן דב 

מוטבעת בתחתית. 
11X16.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כל הפינות קרועות וחסרות, 

קפלים, קמטים וקרעים (בעיקר בשוליים). 

פתיחה: $120

83. Sabounji and Krikorian – 
Three Photographs  
1-2. Two photographs of couples by Garabed 
Krikorian, Jerusalem (both photographs on the 
same background).
3. Family portrait by Daoud Sabounji, photog-
rapher of Jaffa, student of Krikorian.
14X10.5cm, pasted to cardboard 16.5X11cm. 
Varying condition.

Opening Price: $100

84. Jewish Legion Photograph - 
Ben Dov   
Reading of the Torah portion of the Jewish 
Legion. February 1919. 
In the photo soldiers are at the Torah reading. 
Flag with the symbol of Britain and the Star of 
David. Signature of photographer Y. Ben Dov is 
imprinted on the bottom.
16.5X11cm. Fair-poor condition. All corners torn 
and missing, folds, creases and tears (mainly to 
margins). 

Opening Price: $120

82. תצלום זוג – סוף המאה ה-19
 Jaffa לקרטון.  מודבק  מצויר,  רקע  על  זוג  תצלום 
על  נדפס  הצלם  שם  ה-19.  המאה  סוף   ,Palestine
בספרות  נזכר  אינו  שמו   .M. Woroschilsky הקרטון: 

הצילום הארצישראלי.
16.5X10.5 ס"מ. מצב בינוני. התצלום והקרטון פגומים וקרו־

עים. כתמי חלודה.

פתיחה: $120

82. Photograph of a Couple – 
Late 19th Century  
Photograph of a couple, pasted to cardboard. 
Jaffa Palestine, end of 19th century. Name of 
photographer printed on the cardboard, M. 
Woroschilsky. This name is not mentioned in 
Israeli Photography literature.
16.5X10.5cm. Fair condition. Photograph and 
cardboard damaged, torn. Foxing stains.

Opening Price: $120
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85. אוסף תצלומים – ארץ ישראל, 1926-1927
אוסף תצלומים מארץ ישראל, ברטל (בטי) שטרויס. 1926-1927. 

172 תצלומים ממסע שנערך בארץ ישראל. מרבית התצלומים מירושלים ונראים בהם 
רחובות בתוככי העיר והווי החיים בתוך החומות ומחוץ להן (שכונת מאה שערים), כמו 
תצלומים  רחל).  קבר  (ביניהם:  וסביבתה  בירושלים  ודתיים  ארכיאולוגיים  אתרים  גם 
פתיחת  מטקס  תצלומים  שני  נוספים.  ומקומות  זכרון-יעקב  שפיה,  מרחובות,  נוספים 

האוניברסיטה העברית בהר הצופים.
תצלומים  האחורי.  בצדם  ומתוארכים  (בגרמנית)  רב  בפרוט  מתוארים  רבים  תצלומים 

אחדים חתומים. חלקם מחולקים בצדם האחורי לשימוש כגלויה.
בארץ  מסעה  לאחר  לגרמניה  חזרה  גרמניה.  מרבורג,  ילידת  שטרויס,  ברטל  הצלמת 

ועלתה לא"י בשנות ה-30.  
גודל ממוצע: 11X8 ס"מ. מרבית התצלומים במצב טוב. חלקם כפולים. מסודרים באלבום חדש.

פתיחה: $600

85. Collection of Photographs – Eretz Israel, 
1926-1927  
Collection of photographs from Eretz Israel, Betty Strauss. 1926-1927. 
172 photographs from a voyage to Eretz Israel. The majority of the photos 
are of Jerusalem; the city, streets, and culture within the walls and outside 
them (Me’ah She’arim neighborhood). As well, archeological and reli-
gious sites in Jerusalem and its vicinity (among them: Tomb of Rachel). 
Additional photos from Rechovot, Shfeya, Zichron Ya’akov and additional 
places. Two photographs from the inauguration ceremony of the Hebrew 
University. 
Many photographs described in great detail (in German) and dated upon 
the reverse side. Some photographs autographed. Some divided on their 
reverse side to be used as a postcard. 
Photographer Betty Strauss, native of Marburg, Germany, returned to 
Germany after her journey to Eretz Israel and eventually immigrated to 
Eretz Israel in the 1930's. 
Average size: 8x11cm. The majority of the photos are in good condition. Some 
of them are doubles. Arranged in a new album. 

Opening Price: $600
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87. אגודת אחווה – יפו, 1915
התצלום  בתחתית  אחוה.  אגודת  של  קבוצתי  תצלום 

שלט - "מטבח אחוה, יפו תרע"ה". 
אגודת "אחוה", אגודת עזרה הדדית, נוסדה בירושלים, 
התרחבה ליפו, ת"א, צפת, ניו יורק ועוד. ב-1899 נוסדה 

ביפו שכונת אחווה, לא רחוק מנווה צדק.
19.5X29.5 ס"מ, מודבק על קרטון. מצב בינוני. כתמים ושרי־

טות על התצלום. קרעים בשוליים, פינה אחת קרועה.

פתיחה: $100

87. Achva Association – Jaffa, 1915  
A group photograph of the Achva Association. 
At the bottom of the photograph a sign – "Achva 
Kitchen, Jaffa 1915".
The Achva Association, a mutual help associa-
tion, was established in Jerusalem and expand-
ed to Jaffa, Tel-Aviv, Safed, New York and other 
places. In 1899, the neighborhood of Achva was 
founded in Jaffa, not far from Neve Tzedek.
29.5X19.5cm, pasted on cardboard. Fair condi-
tion. Stains and scratches on photograph. Tears 
to margins, one corner torn.

Opening Price: $100

86. אברהם סוסקין – שלשה תצלומים
תל- סוסקין.  אברהם  הצלם  של  קבוצתיים  תצלומים   3

אביב, [שנות ה-20?].
עם  פתק  עונדים  המצולמים  נראים  התצלומים  באחד 

הכיתוב "עברי דבר עברית".
11.5X17 ס"מ, מודבקים על קרטון 23.5X30 ס"מ. מצב טוב. 

מעט כתמים על מסגרות הקרטון.

פתיחה: $150

86. Avraham Soskin – Three 
Photographs  
3 group photographs by the photographer 
Avraham Soskin. Tel-Aviv, [the 1920's?].
In one of the photographs the subjects are 
wearing notes with the writing "Hebrews speak 
Hebrew".
17X11.5cm, pasted on cardboard 30X23.5cm. 
Good condition. Few stains on the cardboard 
frames.

Opening Price: $150

88. שני תצלומים קבוצתיים - תל-אביב 
בשלט  לבנים.  וחלוקים  בחולצות  מצולמים  1. שמונה 
"מר־ פתיחת  על  הודעה  אביב",  תל  "חמי  נכתב  ברקע 
ת"א,  הקזינו.  ליד  הממוקמים  לרפואה"  חמים  חצאות 

10.1.1928. בתחתית חתימות חלק מהמצולמים.
טוב,  מצב  ס"מ.   22.5X28 קרטון  על  מודבק  ס"מ,   12X17.5

מעט פגמים בקרטון.
בת"א,  המלאכה  בעלי  בועידת  משתתפים  2. כ-75 

20.2.1938. חתום בפינה "פלסטיקה תל-אביב".
13.5X18.5 ס"מ. מצב טוב, שני סימני X בעט על-גבי התצלום.

פתיחה: $100
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88. Two Group Photographs 
– Tel-Aviv  
1. Eight subjects photographed in white shirts 
and gowns. "The hot springs of Tel-Aviv" is 
written on a sign in the background, a notice 
of the opening of "hot baths for curing" located 
near the casino. Tel-Aviv, January 10, 1928. At 
the bottom, autographs of some of the subjects 
photographed. 
17.5X12cm. pasted on cardboard 28X22.5cm. 
Good condition.
2. About 75 participants of a workers' con-
vention in Tel-Aviv, February 20, 1938. In the 
corner "Plastica Tel-Aviv" is signed. 
18.5X13.5cm. Good condition. Two X marks in 
pen on the photograph.

Opening Price: $100

89. רומניה – שני תצלומים – ארגון בריאות 
 ,OSE – 1. תצלום קבוצתי של ילדי ומטפלי מעון אז"ע
בקאו (Bacau),        . ארגון אז"ע – ארגון לשמירה על 

בריאות היהודים.
9X12 ס"מ. מצב טוב.

בקדמת   .1934-1935 בוקובינה,  קבוצתי,  2. תצלום 
שלפארין  יידישן  "זומער-קאלאניע,  שלט  המצולמים 
היהודי  הספר  בית  קיץ,  ("מושבת  בוקאוינע"  פאר 

בבוקובינה"). ברקע המשתתפים אוטובוס עמוס ציוד.
13.5X23 ס"מ. מצב בינוני. קו-קפל, מעט קמטים בשוליים.

פתיחה: $100

1947

89. Romania – Two Photographs – 
Health Organization  
1. Group photograph of OSE hostel children 
and care givers, Bacau, 1947. OSE organization 
– organization for caring for the health of Jews.
9X12cm. Good condition.
2. Group photograph, Bukovina, 1934-1935. In 
front of the subjects appears the sign "Zumer 
kolonye, yidishen shulfarein for Bukovine" 
("summer colony, Bukovina Jewish school"). 
In the background appears a bus loaded with 
equipment.
13.5X23cm. Fair condition. Folding mark, few 
creases to borders.

Opening Price: $100

90. תצלום קבוצתי – חוג ספרותי בקהיר
תצלום קבוצתי של חברי קבוצה ספרותית-תיאטרלית. 

קהיר, ללא ציון שנה.
"4 יאהריגער יובילעום – יודיש ליטערארישער און דרא־
הספרותי  לחוג  הרביעי  השנה  [יום  צירקל"  מאטישער 

90. Group Photograph – 
Literature Group in Cairo  
Group photograph of members of a literature-
drama group. Cairo, year not listed. 
“4 yariger yovilum – Yudish literarisher un 
dramitsher tzircle” [fourth anniversary of the 
literature and drama circle]. Stamp of a Cairo 
photographer imprinted and autographed.  
28X21.5cm. Glued upon 33.5X28.5cm. card-
board. Good condition. Stains and peeling on 
photograph. One of the cardboard corners is 
missing, slight tears on margins. 

Opening Price: $120

גם  ומופיעה  מוטבעת  מקהיר  צלם  חותמת  והדרמתי]. 
בכתב-יד.

28X21.5 ס"מ, מודבק על קרטון 33.5X28.5 ס"מ. מצב טוב. 
חסרה,  הקרטון  מפינות  אחת  לתצלום.  וקילופים  כתמים 

קרעים קלים בשוליו.

פתיחה: $120
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92. הסתדרות "החלוץ" – וילנה, 1921 
וילנה,  "החלוץ".  ארגון  הסתדרות  של  קבוצתי  תצלום 

.1921
האחורי  בצדו  מספר.  נכתב  מן המצולמים  אחד  כל  ליד 
בכתב-יד:  נכתב  התצלום,  מודבק  עליו  הקרטון  של 
מהמצוָירים  אלה  הוילנאי,  ב"החלוץ"  עבודתי  "לזכרון 
בתמונה זו שנוסעים עכשיו בודאי תראם בארץ, והאח־
רים – הלואי שתתראה עמהם בקרוב וגם אני בתוכם...".
24X16 ס"מ, על קרטון 31X25 ס"מ. מצב בינוני. קרעים וקי־

לופים, בעיקר בקרטון.

פתיחה: $120

93. תצלום קבוצתי - הסתדרות החלוץ – 
פולין, 1925 

בקוז'ן-הורודוק".  החלוץ  "הסתדרות  קבוצתי,  תצלום 
בין   ,Vileika מחוז   ,(Horodek, Gródek) [הורודוק 

וילנה למינסק], 26 באוגוסט 1925. 
על חזה אחד הנערים נכתב "תחיה ועבודה", מצד שמאל 
של  תמונתו   - המצולמים  מעל  דוד.  מגן  לראות  ניתן 

הרצל. 
לרגל  פלוטניק  לפשה  ברכות  בגבו  קרטון,  על  מודבק 
עלייתו לא"י: "בעלותך בארץ ישראל שם תהיה מחבורות 
הראשונות שבונים ארץ ישראל על דרך סאציאליות...".

בינוני.  מצב  ס"מ.   26X20.5 קרטון  על  מודבק  ס"מ,   17X12
קרטון מוכתם ומשופשף, קרע בקרטון ובתצלום.

פתיחה: $180

92. Histadrut “HeChalutz” – 
Vilna, 1921  
Group photograph of the Pioneer Union 
Organization. Vilna, 1921. 
Near each of the subjects photographed a 
number is written. Upon the reverse side of 
the cardboard where the photograph is glued, 
in handwriting: “A souvenir of my work in the 
Vilna “HeChalutz” union, those in the picture 
who are now on their way to Israel you will 
soon see, and the others - hopefully you will see 
them in the near future including myself…”. 
24X16cm. upon 31X25cm. cardboard. Fair condi-
tion. Tears and peeling, mainly to cardboard. 

Opening Price: $120

91. תצלום גדוד שומרים – מכבי - פשמישל
תצלום קבוצתי של נערים ונערות. פשמישל (פרמישלה, 

פולין).
מכבי –  יהודה  שומרים –  "גדוד  שלט  התצלום  בקדמת 

פשמישל", עם מגן דוד. 
קפל  תחתון,  ימני  בצד  פגמים  בינוני.  מצב  ס"מ.   15.5X21.5

בפינה.

פתיחה: $100

91. Shomrim Battalion 
Photograph  - Maccabi – Przemysl  
Group photograph of youngsters. Przemysl, 
Poland. 
In the front of the photograph banner 
“Shomrim Battalion- Yehuda Maccabi – 
Przemysl”, with a Star of David.  
21.5X15.5cm. Fair condition. Damages on lower 
right, fold on corner. 

Opening Price: $100
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93. Group Photograph – 
Histadrut HeChalutz – Poland, 
1925  
Group photograph, “Pioneer Union in Kozhen-
Horodoch”. [Horodeck, Gródek, district of 
Vileika, between Vilna and Minsk], August 26, 
1925. 
Upon chest of one of the youths “rebirth and 
labor” written, from the left a Star of David can 
be observed. Above the group – photograph of 
Herzl. Glued upon cardboard, on back bless-
ings to Pasha Plotnik upon his immigration to 
Israel: “You will be among the first group who 
will socially build the Land of Israel…”. 
12X17cm. Glued upon 20.5X26cm. cardboard. 
Fair condition. Stained and worn cardboard, tear 
on cardboard and photograph. 

Opening Price: $180

94. חיים בוגרשוב – אוסף תצלומים
ישראל,  ארץ  בוגרשוב.  חיים  נראה  בהם  תצלומים   19

וילנה [וארצות נוספות?], שנות ה-20-40.
טיול  בני-משפחה,  עם  ממפגשים  מגוונים,  תצלומים 

בארץ ישראל, תצלום קבוצתי עם תלמידים, ועוד.
חיים ּבֹוגר (בוגרשוב), (1876-1963) – ממקימי הגימנסיה 

94. Chaim Bograshov – 
Photographs Collection   
19 photographs of Chaim Bograshov. Israel, 
Vilna [and additional countries?], between the 
1920's and 1940's. 
Diverse photographs, from family gatherings, a 
tour of Israel, group photograph with students, 
and more. 
Chaim Bograshov, (1876-1963) – among the 
founders of the Herzliya Hebrew Gymnasium, 
an active Zionist and member of the second 
Knesset. Immigrated to Israel in the year 
1906, administrator of the Herzliya Hebrew 
Gymnasium between the years 1919-1951. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

95. שני תצלומים - רבני המזרחי – חיפה 
ברלין  מאיר  הרב  בחיפה.  רבנים  של  קבוצתי  1. תצלום 
ורעיתו,  מרגליות  זבולון  משה  הרב  ורעיתו,  (בר-אילן) 
הרב אהרון הלוי טיטלבאום ועוד. מאחור פירוט המצול־
מים בעט, וחותמת "צלמניה צ. פייגין חיפה" [צבי פייגין].

12.5X17.5 ס"מ. מצב טוב, מעט קמטים בפינות.
של  הראשית  המועצה  ישיבת  קבוצתי,  2. תצלום 
חותמת   .12.1.1936 תרצ"ו  טבת  י"ז  ורשה,  "המזרחי". 

הצלם העתונאי "קוסצר" מורשה.
בתצלום  פגמים  ומעט  קמטים  טוב.  מצב  ס"מ.   12.5X17.5

(בעיקר בפינות).

פתיחה: $150

95. Two Photographs – Rabbis of 
the Mizrachi Movement – Haifa  
1. A group photograph of rabbis in Haifa. 
Rabbi Meir Berlin (Bar-Ilan) and his wife, 
Rabbi Moshe Zevulun Margaliot and his wife, 
Rabbi Aharon HaLevi Teitelbaum etc. On the 
back, the names of participants are written in 
pen, and the stamp "Tzalmania Z. Feigin Haifa".
17.5X12.5cm. Good condition, few creases in 
corners.
2. Group photograph, Mizrachi Head Council 
meeting. Warsaw, January 12, 1936. Stamp of 
newsman photographer Kuszer from Warsaw.
17.5X12.5cm. Fair condition. Photograph slightly 
damaged (primarily at corners).

Opening Price: $150

העברית הרצליה, פעיל ציוני וחבר הכנסת השנייה. עלה 
לארץ בשנת 1906, ניהל את הגימנסיה העברית הרצליה 

בשנים 1919-1951.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200
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96. זולטן קלוגר – תצלומי-אויר
השרון,  ואיזור  החוף  מישור  תל-אביב,  תצלומי-אויר,   5

[מאת הצלם זולטן קלוגר, סוף שנות ה-30].
תצלומי אויר איכותיים של העיר תל-אביב ושפך הירקון, 
מישור החוף ואיזור השרון. ארבעה במבט לכיוון מערב, 

אחד במבט לכיוון מזרח. אינם חתומים.
בין השנים 1936-1939 צלם קלוגר כאלף תצלומי-אויר 
עבור קק"ל וקרן היסוד. תצלומים אלה שמשו את צה"ל 

בראשית דרכו. 
הראשון.  בתצלום  קלים  פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   28.5X23

נתונים באלבום בד פגום עם דפים מוכתמים.

פתיחה: $450

96. Zoltan Kluger – Aerial 
Photographs   
5 aerial photographs, Tel-Aviv, coastal plain 
and the Sharon area, [by photographer Zoltan 
Kluger, end of the 1930's]. 
High quality aerial photographs of the city of 
Tel-Aviv and the Yarkon river estuary, the coast-
al plain and the Sharon area. Four overlooking 
the west, one overlooking the east. Not signed. 
Between the years 1936-1939, photographer 
Kluger took approximately one thousand 
aerial photographs for Keren Kayemet L’Yisrael 
[JNF] and Keren HaYessod. These photographs 
served IDF at its outset. 
28.5X23cm. Good condition. Slight damage to 
first photograph. Placed within a damaged cloth 
album with stained pages. 

Opening Price: $450

97. מנדובסקי – אוסף תצלומים, שנות ה-40
24 תצלומים מאת אדולף מנדובסקי ובנו, גדעון מנדוב־

סקי. צפון ארץ-ישראל, שנות ה-40.
בית  ע"י  "שויצריה"  האחורי:  בצדם  מתוארים  חלקם 
גלעדי;  כפר  יחיעם;  אילון;  ב[קיבוץ]  מלאכה  בית  אורן; 

מצובה; יערות הכרמל; חוף נהריה; ועוד.
על  מנדובסקי,  אדולף  האחורי:  בצדם  חתומים  חלקם 

תצלום אחד נכתב בעפרון – גדעון מנדובסקי.
אופלן,  יליד  אדולף.  בן   ,(1925-1948) מנדובסקי  גדעון 
לימודיו  את  והשלים   1939 בשנת  לארץ  עלה  גרמניה, 
במקוה ישראל. שרת ביחידת הנוטרים ונהרג במלחמת 

העצמאות בקרב ברמת-יוחנן.
18X13 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $250

97. Mandovski – Collection of 
Photographs, 1940's   
24 photographs by Adolph Mandovski and 
his son, Gideon Mandovski. Northern part of 
Israel, 1940's. 
Some of the photographs are described on their 
reverse side: “Shveitzaria” by Beit Oren; work-
shop in Eilon [Kibbutz]; Yechiam; Kfar-Giladi; 
Carmel Forests; Naharia Coast; and more. 
Some are signed upon their reverse side: Adolph 
Mandovski, upon one photograph, in pencil – 
Gideon Mandovski. 
Gideon Mandovski (1925-1948) son of Adloph. 
Native of Opole, Germany, immigrated to 
Israel in the year 1939 and completed his stud-
ies in Mikveh Israel. Served in the Notrim unit 
and was killed in the War of Independence in 
the Ramat-Yochanan battle. 
18X13cm. Good condition. Few stains. 

Opening Price: $250

96



צילום | 57 

98. אוסף תצלומים – "הכשרה" בקיבוץ, 
שנות ה-40

ארץ  צפון  מקיבוצי  באחד  צולמו  אשר  תצלומים   7
ישראל, [שנות ה-40?].

בתצלומים נראים: קבוצת "צופים" צועדת ומניפה דגל; 
תעלת-השקיה  קציר;  רובים;  אוחזות  נערות  קבוצת 
בשדה; ערימות-קש; חיים ויצמן בביקור בקיבוץ; רועה-

צאן משגיח על עדרו.
17.5X12.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $150

98. Collection of Photographs – 
Kibbutz Hakhshara, 1940's  
7 photographs which were photographed in one 
of the Kibbutzim in Northern Israel, [1940's?]. 
The photos include: a group of scouts march-
ing and waving a flag; a group of young women 
grasping rifles; harvest; an irrigation channel in 
a field; piles of hay; Chaim Weizmann on a visit 
to a Kibbutz; a shepherd shepherding his flock. 
17.5X12.5cm. Good condition. Few stains. 

Opening Price: $150

99. קיבוץ עין-גב - אלבומי-שי עם 
תצלומים, 1947-1948 

שני אלבומי-שי מתנת קיבוץ עין גב, 1947-1948.
סירה  הפורים;  בחג  מחופשים  הקיבוץ  ילדי  תצלומי 
חדשה; רשת-דיג; נמל הקיבוץ; חריש בשדה; הנחת קו-

מים; ועוד.
13 תצלומים 8.5X6 ס"מ, מודבקים על נייר וקרטון מקופלים 

בצורת אקורדיון. מצב טוב, מעט כתמים. 

פתיחה: $150

99. Kibbutz Ein Gev - Gift Albums 
with Photographs, 1947-1948  
Two albums, a gift of Kibbutz Ein Gev, 
1947-1948.
Photographs of children of the Kibbutz dressed 
up for Purim; new rowboat; fishing net; Kibbutz 
harbor; plowing in the field; placing of water 
main; and more. 
13 photographs 8.5X6cm. glued on paper and 
cardboard folded in the shape of an accordion. 
Good condition, few stains. 

Opening Price: $150

100. תצלום מבנה בנק אנגלו-פלשתינה - 
יצחק קלטר - ת"א, 1937 

אנגלו-פלשתינה  בנק  של  הראשון  הסניף  בנין  תצלום 
בתל אביב, קרן הרחובות הרצל ויהודה הלוי, [1937].

הבנין תוכנן ע"י שני (יהושע) שטיינבוק, ממיסדי אגודת 
המהנדסים והאדריכלים בא"י. שמו של הבנין באותיות 
את  מציג  התצלום  רבן.  זאב  של  עיצובו  על-פי  מתכת, 

הבנין לאחר הרחבתו, בשנת 1937.  
 (1903-1995) קלטר,  י.  הצלם  חותמת  התצלום  בגב 
בארץ  המודרנית  האדריכלות  בצלמי  מהחשובים   –
ופרסומים  אדריכלים  עבור  בעיקר  עבד  אשר  ישראל, 
הבינלאומי  הסגנון  אדריכלות  מיטב  את  והנציח  שונים 

(באוהאוס) בארץ ישראל.
28X23.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $450
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101. אלבום תצלומים מתנת קרן היסוד, 
שנות ה-50 

תצלומים   Israel Development Prob[l]ems, 43
ארץ  היסוד.  קרן  מתנת  באלבום  בשחור-לבן,  איכותיים 

ישראל, 1952 בערך.
תצלום אויר של העיר העתיקה בירושלים; רחובות ירו־
שלים החדשה; מצעד יום העצמאות; הרי הנגב והנחת 
קוי-מים לנגב; דיג; מפעל לאריזת לימונים; בציר ענבים; 
של  ביותר  הקשות  בעיותיה  מיוחד:  שער  מפעלים; 
ישראל: אוכלוסיה של 600,000 קולטת 750,000 עולים 
עבודות-ציבוריות,  מהמעברות,  תצלומים  חדשים, 

טיפול בחולים, ילדים יתומים ועוד. 
הכותרות ותיאורי התמונות בכתב-יד אמנותי, באנגלית. 

גודל התצלומים משתנה, אלבום 25.5X23 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $450

102. סוף מלחמת העצמאות – אוסף 
תצלומים

במהלך  צולמו  אשר  תצלומים  של  הדפסות-חוזרות   18
ועם תום מלחמת העצמאות, [1948]. 

משה דיין ליד מסדר-חיילים; חיילים על טנק; אוטובוס 
בכבישי הנגב; מספר תצלומים של "הזקן" – יצחק שדה; 
רכבים צבאיים בכפרים ערביים והנפת דגל ישראל מעל 

מבנה ערבי; ועוד.
גודל ממוצע: 18X13 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $180

101. Photograph Album - Gift of 
Keren HaYessod, 1950's   
Israel Development Prob[l]ems, 43 quality 
black and white photographs within an album, 
a gift of Keren HaYessod. Israel, c. 1952. 
Aerial photograph of the Old City in Jerusalem; 
streets of the new Jerusalem; Independence 
Day parade; Negev mountains and the placing 
of water mains in the Negev; fishing; packaging 
house of lemons; harvesting of grapes; facto-
ries; special title page: Israel’s most severe 
difficulties: a population of 600,000 absorbs 
750,000 new immigrants, photographs from 
the transit camps; public labor, treatment of the 
ill, orphans and more. 
The caption and photograph descriptions are 
written in artistic handwriting, in English. 
Photographs of varying sizes, album 25.5X23cm. 
Good condition. 

Opening Price: $450

100. Photograph of the Anglo-
Palestine Bank Building – Itzchak 
Kalter – Tel-Aviv, 1937  
Photograph of the building of the Anglo-
Palestine bank’s first branch in Tel-Aviv, locat-
ed at the corner of Herzel and Yehuda HaLevi 
streets, [1937].
The building was designed by Shani 
(Yehoshua) Steinbock, one of the founders of 
the Association of Engineers & Architects in 
Palestine. The building’s name’s metal letters 
inscription was designed by Ze’ev Raban. The 
photograph shows the building after its expan-
sion in 1937.
The photographer’s (I. Kalter) stamp appears 
on the back of the photograph. 
Kalter, (1903-1995) - among the greatest modern 
architecture photographers in Israel, who mainly 
worked for architects and various publicities. He 
perpetuated the best of international architec-
ture style (Bauhaus) in Eretz Israel.
23.5X28cm. Very good condition.

Opening Price: $450
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102. End of War of Independence 
– Collection of Photographs   
18 Reprints of photographs taken during and 
upon termination of War of Independence, 
[1948]. 
Moshe Dayan near a roll call of soldiers; soldiers 
upon a tank; bus on the Negev roads; a number 
of photographs of the “elder” – Yitzchak Sadeh; 
military vehicles in Arab villages and the rais-
ing of a flag of Israel over an Arabic structure; 
and more. 
Average size: 18X13cm. Good condition. 

Opening Price: $180

103. מלחמת יום הכפורים – אלבום 
תצלומים

37 תצלומים ממלחמת יום הכפורים אזור סיני, 1973.
תצלומים של גשר ג'ֹוני (גשר הדוברות), ביקור של בגין 
ממערב לתעלה, ביקור האו"ם, הצבא המצרי ועוד. לצד 

התצלומים פתקים עם תיאוריהם.
תצלומים בגודל ממוצע 10.5X7.5 ס"מ. כתמים. מרבית הת־

צלומים במצב טוב.

פתיחה: $100

104. סוף מלחמת ששת הימים – אוסף 
תצלומים

לאחר  צולמו  אשר  תצלומים  של  הדפסות-חוזרות   14
מלחמת ששת הימים בירושלים. ירושלים, [1967]. 

המון ברחבת הכותל המערבי; מבקרים יהודים ליד כפת 
מופע-זיקוקים  הזיתים;  בהר  מחוללות  מצבות  הזהב; 
מעל חומות העיר העתיקה; יצחק רבין ולוי אשכול; ועוד.

גודל ממוצע: 19X13 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

103. Yom Kippur War – 
Photograph Album  
37 photographs of the Yom Kippur War, Sinai 
region, 1973.
Photographs of Begin's visit west of the Canal, 
UN visit, Egyptian Army etc. Next to the pho-
tographs are notes with descriptions. 
Average size of photographs 7.5X10.5cm. Stains. 
Most of the photographs are in good condition.

Opening Price: $100

104. End of Six-Day War – 
Collection of Photographs   
14 reprints of photographs taken after the Six-
Day War in Jerusalem. Jerusalem, [1967]. 
Masses in the plaza of the Western Wall; Jewish 
visitors near the Dome of the Rock; desecrated 
gravestones in the Mount of Olives; firework 
performance over the walls of the Old City; 
Yitzchak Rabin and Levi Eshkol; and more. 
Average size: 19X13cm. Good condition. 

Opening Price: $120
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105. קפה "כסית" – אוסף תצלומים גדול 
ה-60  משנות  בעיקר  תצלומים,  של  וחשוב  גדול  אוסף 
וה-70, כולל תצלומים רבים מבית הקפה "כסית" בתל-
אביב ותצלומים מאחורי הקלעים של סרטים ישראליים 
של  התרבות  גיבורי  מיטב  מופיעים  בתצלומים  וזרים. 

התקופה: שחקנים, זמרים, ציירים ואמנים שונים.
דיזינגוף  ברחוב  (שכן  "כסית"  המיתולוגי  הקפה  בית 
117), הוקם בשנת 1944 על ידי יחזקאל וינשטיין שנודע 
בכינוי חצקל איש כסית. המקום נוהל על ידו, ולימים על 
לאנשי  בית-ועד  היה  "כסית"  כסית.  איש  משה  בנו,  ידי 
חשוב,  עירוני-תרבותי  מוסד  אביבית,  התל  ה"בוהמה" 

שבמרכזו דמויותיהם הססגוניות של האב ובנו.

כסית,  איש  משה  כסית,  איש  חצקל  המצולמים:  בין 
אברהם שלונסקי, משה דיין, אריק אינשטיין, אורי זוהר, 
צבי שיסל, שמוליק קראוס, יב"י (יונה בן-יהודה), אריק 
בן-זאב,  דורי  שילוח,  יוסף  רווח,  זאב  דיין,  אסי  לביא, 
מנחם גולן, אברהם חלפי,  הציירים יוסל ברגנר ומאנה 

כץ, ועוד רבים אחרים.
השתתף   בהם  סרטים  של  הקלעים  מאחורי  תצלומים 
וחצי",  "צ'ארלי  "סבאבא",  "ספיחס",  כסית:  איש  משה 
חי", "אסקימו לימון", "לול", "גבעת חלפון  "עם ישראל 

אינה עונה", ועוד.

“Chaim SheKa’eleh” which was presented in 
honor of Chatzkel Ish Kasit appear; the Kasit 
soccer team, founded by Avraham Deshe 
(Pashanel); photographs from the ceremony 
in which the president Ezer Weizmann and 
Chatzkel Ish Kasit participated, as well as many 
additional photographs.
Special documentation of the “Kasit” atmo-
sphere and the spirit of the period. 
Over 300 photographs. Varying sizes, some of the 
photographs are large. Few photographs are in 
poor or fair condition, the majority are in good to 
very good condition. 

Opening Price: $3500

שנערך  שכאלה"  "חיים  מערב  תצלומים  מופיעים  כן 
של "כסית",  הכדורגל  קבוצת  כסית;  איש  חצקל  לכבוד 
בהש־ מטקס  תצלומים  (פשנל);  דשא  אברהם  שהקים 
כסית,  איש  וחצקל  ויצמן  עזר  המדינה  נשיא  תתפות 

ותצלומים נוספים רבים.
תיעוד מיוחד של אוירת "כסית" ורוח התקופה.

מעל 300 תצלומים. גודל משתנה, חלק מהתצלומים גדולים. 
מעט תצלומים במצב גרוע או בינוני, רובם במצב טוב עד טוב 

מאד. 

פתיחה: $3500
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105. Café Kasit – Large 
Collection of Photographs   
Large and important collection of photographs, 
mainly from the 1960's and 1970's, which in-
cludes many photographs from Café Kasit in 
Tel-Aviv, and photographs taken from behind 
the scenes of Israeli and foreign films. The great-
est cultural heroes of that period appear in the 
photographs: actors, singers and various artists.
The mythological Café Kasit (located on 117 
Dizengoff St.) was established in 1944 by 
Yechezkel Weinstein, known as Chatzkel Ish 
[man of] Kasit. The café was managed by him 
and eventually by his son, Moshe Ish Kasit. Kasit 
served as a meeting place for the Bohemians of 
Tel-Aviv, a notable municipal-cultural institu-
tion in which the colorful image of father and 

son were prominent. 
Among the subjects photographed: Chatzkel 
Ish Kasit, Moshe Ish Kasit, Avraham Shlonsky, 
Moshe Dayan, Arik Einstein, Uri Zohar, Zvi 
Shisel, Shmulik Kraus, Yona Ben Yehuda, Arik 
Lavi, Assi Dayan, Ze’ev Revach, Yosef Shiloach, 
Dori Ben Ze’ev, Menachem Golan, Avraham 
Chalfi, artists Yosel Bergner and Mane Katz, 
and many others. 
Photographs from behind the scenes of films in 
which Moshe Ish Kasit participated: “Sapiches”, 
“Sababa”, “Charlie Va’Chetzi”, “Am Yisrael 
Chai”, “Eskimo Limon”, “Lul”, Givat Chalfon 
Eina Ona”, and more. 
As well, photographs of the evening event 

106. אלבום תצלומים ענק – ארגון 
הפרוונים, שנות ה-50 

אלבום מפואר, הפקת ארגון הפרוונים בישראל, ע"י התא־
חדות הסוחרים הכללית בישראל, ראשית שנות ה-50. 

30 תצלומים של דוגמניות עוטות מעילי וצעיפי-פרווה 
בתצוגת-פרוות מטעם ארגון הפרוונים. בדפים הראשו־
נים של האלבום הודבקו קטעי-עתון רלוונטיים, אודות 

הארגון ותצוגת הפרוות.
[20] דף, 50 ס"מ. גודל התצלומים משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $400

105106



62 | יולי 2010

107. קיבוץ ַּגְלֵעד – אלבום תצלומים, 1965 
ברמת  אשר  ַּגְלֵעד  לקיבוץ  שנה   20 במלאת  אלבום-שי 

מנשה, מארס 1965. 
83 תצלומים של הקיבוץ, סביבתו, חבריו וחיי היום-יום: 
יום העליה על הקרקע, חריש, בריכות-מים, חדר האוכל, 
ילדי  פרדס,  והבקר,  הצאן  חקלאיים,  וכלים  כלי-רכב 

הקיבוץ, ועוד.
גודל התצלומים 10.5X7.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150

108. ארגונים ציוניים באירופה – אוסף 
תצלומים גדול

אירופה,  יהודיים.  או  ציוניים  ארגונים  של  תצלומים   36
שנות ה-20 עד שנות ה-40.

הסתדרות ציוני ארץ ישראל, קוזניץ; הסתדרות "החלוץ" 
קולנה,  סניף  בפולניה, 
עם  מתעמלות   ;1929
מתעמ־ "מכבי";  חולצות 
"הפועל"  ומתעמלי  לות 
מושבת   ;1933 ריגה, 
 ;1933 "פאלטאס",  קיץ 
ברודי,  חלוצים,  קבוצת 
שומרי  קרנבל   ;1924
פורים  קק"ל,  לטובת 
מצולמים  (שני  תרפ"ו 
קופות-כחולות);  אוחזים 
יהודיים  צופים  גדוד 
משחק   ;1924 בריגה, 
"מכבי",  של  כדורגל 
1926; כתה ד' בבית-ספר 
פעילי  בהורודנקה;  עברי 
מלחמת  בסוף  קק"ל 
הראשונה,  העולם 

107. Kibbutz Gal'ed – 
Photographs Album, 1965  
Gift album in honor of the occasion of the 20th 
anniversary of Kibbutz Gal'ed located in Ramat 
Menasheh, March 1965. 
83 photographs of the Kibbutz, its surroundings, 
members and day to day life: Groundbreaking, 
plowing, water pools, dining room, motor ve-
hicles and agricultural tools, cattle, orchard, 
children of the Kibbutz, and more. 
Size of photographs 10.5X7.5cm. Good condition. 

Opening Price: $150

106. Huge Photograph Album – 
Furrier Association, 1950's  
Magnificent album, production of the Parvanim 
(furrier) Association in Israel, by the General 
Merchant Association in Israel, early 1950's. 
30 photographs of models wearing fur coats 
and scarves in a fur exhibition on behalf of 
the furrier Association. Relevant newspaper 
excerpts regarding the association and the fur 
exhibition are glued upon the first pages. 
[20] Leaves, 50cm. Photographs of various sizes, 
good condition. 

Opening Price: $400 "הצעיר "השומר  פגישת  רבים;  ותויות  סרטים  עונדים 
בפלונגה, 1933; קבוצה שומרית בבז'ז'ני, 1923; תצלום 

ועדה לסיוע לנפגעי הפוגרומים, 1919; ועוד.
מרבית התצלומים הנם תצלומים קבוצתיים חשובים ונ־
דירים משנות ה-20 וה-30; תצלומים בודדים מכינוסים 

של ארגונים ציוניים לאחר מלחמת העולם ה-2.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $900
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108. Zionist Organizations in 
Europe  - Large Collection of 
Photographs   
36 photographs of Zionist or Jewish 
Organizations. Europe, 1920's to 1940's.
Israel Zionist Union, Koznitz; “Chalutz” 
[Pioneer] Union in Poland, Colana branch, 
1929; women exercising with Maccabi shirts; 
“Hapoel” exercisers in Riga, 1933; “Palates” 
summber Moshava, 1933; group of pioneers, 
Brody, 1924; “Shomeri” carnival for Keren 
Kayemet L’Yisrael [JNF], Purim 1926 (two 
subjects photographed holding blue charity 
boxes); Jewish scout battalion in Riga, 1924; 
Maccabi soccer game, 1926; fourth grade in a 
Hebrew school in Horodenka ; Keren Kayemet 
L’Yisrael activists at the end of World War I, 
wearing ribbons and many labels; meeting of 
the “HaShomer HaTza’ir” in Palanga, 1933; 
"Shomr" group in Berezhany, 1923; photograph 
of the committee for the assistance of victims of 
the pogroms, 1919; and more. 
The majority of the photographs are important 
and rare group photographs from the 1920's 
and 1930's; single photographs of post World 
War II conventions of Zionist organizations. 
Various sizes and condition. 

Opening Price: $900

109. תצלום יהודי אלג'יראי 
תצלום  מאלג'יר].  יהודי  [זקן   Vieux Juif d'Alger

מודבק לנייר. 
קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   29.5X20.5 נייר  על  ס"מ,   25X19.5

בנייר וכתמים בצדו האחורי.

פתיחה: $120

109. Portrait of Algerian Jew    
Vieux Juif d'Alger [Jewish elder of Algeria]. 
Portrait glued to paper. 
25X19.5cm, upon 29.5X20.5cm. paper. Good con-
dition. Tears on paper and stains on reverse side. 

Opening Price: $120

110. הרב ד"ר וילהלם מינץ מגלוויץ
 (Gliwice) מגלוויץ מינץ  וילהלם  ד"ר  הרב  של  תצלום 

עם שני אנשים נוספים, 1912.
 Dr." הרב  חותמת  האחורי  בצדו  קרטון.  על  מודבק 
"לשנה  ברכת  ותוספות   "Wilhelm Münz, Gleiwitz

טובה" ותאריך, בכתב-יד.
14.5X10.5 ס"מ, על קרטון 16.5X11 ס"מ. מצב בינוני. פגמים 

קלים, בעיקר בשוליים.

פתיחה: $100

110. Rabbi Dr. Wilhelm Münz 
from Gliwice 
Portrait of Rabbi Dr. Wilhelm Münz from 
Gliwice with two additional people, 1912.
Pasted upon cardboard. On back of portrait ink-
stamp of the rabbi “Dr. Wilhelm Münz, Gleiwitz" 
and a dated handwritten Shana Tova wish.
14.5X10.5cm. upon 16.5X11cm. cardboard. Fair 
condition. Minor damages, mainly to margins. 

Opening Price: $100

111. מרכבה להובלת ארון-מתים – רומניה 
להובלת  מרכבה  תצלום  של  ומוגדלת  חוזרת  הדפסה 
 ,Rădăuţi (רדאוץ,  רדוביץ  לסוס.  רתומה  ארון-מתים 

רומניה), ללא ציון שנה.
 (?Isac Thau) בראש העגלה מגן-דוד, לצדה דמות יהודי
וגדר עם שער (כניסה לבית העלמין?), במרחב מושלג. 

כיתוב בשוליים התחתונים.
49X39 ס"מ, במסגרת 52X42 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים, 

קמטים וקרעים. 

פתיחה: $120
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111. Hearse for the Transfer of a 
Coffin – Romania   
Enlarged reprint of a hearse for the transfer of 
a coffin hitched to a horse. Rădăuţi, Romania, 
Year not mentioned. 
On the top of the chariot a Star of David, along-
side an image of a Jew (Isac Thau?) and a fence 
with a gate (entrance to the cemetery?) in an open 
snow-covered area. Caption on lower border.
49X39cm. framed 52X42cm. Fair condition. 
Many stains, creases and tears. 

Opening Price: $120

112. רחוב היהודים בוילנה – וורוביצ'יק 
– ציריך  פיסלי,  אוריל  הוצאת  בוילנה.  היהודים  רחוב 

לייפציג, 1931.
65 תמונות מאת משה וורוביצ'יק (רביב), המתעדות את 
אוירת הגטו היהודי באמצעות שילובי אור וצל, שילוב 
צורות גיאומטריות וזויות צילום נמוכות. הקדמה מאת 

ז. שניאור. עברית וגרמנית.
7 עמ', 64 לוחות-תמונות, 8 עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $180

112. The Jewish Street in Vilnius 
– Vorobeichic  
The Jewish Street in Vilnius. Published by Orell 
Füssli, Zürich–Leipzig, 1931.
65 photographs by Moshe Vorobeichic (Raviv), 
that record the atmosphere of the Jewish ghetto 
by combination of light and shade, combining 
geometric shapes and low photographic angles. 
An introduction by S. Chnèour. Hebrew and 
German. 
7 pages, 64 photograph plates, 8 pages, 19.5cm. 
Good condition.

Opening Price: $180
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113. אלבום תצלומים מפולין – תמונות 
יהודי ורשה, 1933 

[כולל  וצרפת  בפולין  שנערך  מטיול  תצלומים  אלבום 
וב־ בערים  וקהל  רשמית  קבלת-פנים  של  תצלומים 

עיירות לאורך המסלול], 1933.
אשר  גלויה)  (בגודל  כ-14  מתוכם  תצלומים.  כ-440 
צולמו ברובע היהודי בורשה, ומשקפים את הווי החיים 
רגל,  הולכי  יהודיות,  [חנויות  המלחמה  לפני  במקום 
קרקוב  מהערים  יהודים  תצלומי  כן,  כמו  וכו'].  קבצנים 
וגורליץ (פולין). מנגד, באלבום תצלומים המשקפים את 

ראשית עליית התנועה הנאצית בחבל אלזס. 
אלבום 28X39 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $700

113. Photographs Album from 
Poland – Photographs of Warsaw 
Jews, 1933  
Photograph album of a tour to Poland and 
France [including photographs of an official 
reception and crowds in cities and small towns 
throughout the itinerary], 1933.
Approximately 440 photographs of which ap-
proximately 14 (in postcard size) were taken 
in the Jewish Quarter in Warsaw, and reflect 
the culture in the area prior to the war [Jewish 
shops, pedestrians, beggars etc.]. Photographs 
of Jews from the cities of Krakow and Görlitz 
(Poland). As well, the album consists of photo-
graphs which reflect the beginning of the rise of 
the Nazi movement in the Alsace region. 
Album 28X29cm. Good condition.

Opening Price: $700

114. יהדות מזרח אירופה טרם השואה 
ובמהלכה 

35 תצלומי רבנים ודמויות-יהודים במזרח אירופה, טרם 
השואה ובמהלכה, [שנות ה-30-40].

עטופים  ויהודים  רבנים  דמויות  של  רבים  תצלומים 
ובערים,  בכפרים  רחובות  יהודיים,  בתי-עסק  טליתות, 
יהודים לבושים בבגדים מסורתיים ומנהלים אורח-חיים 
נגד  מודעות  ורשה,  גטו  מתוך  תצלומים  מנגד,  שגרתי. 

יהודים, ערימת-גופות, תצלומי-תעמולה נאציים, ועוד.
של  פריחתה  את  המציג  וחשוב  מגוון  תצלומים  אוסף 

יהדות מזרח אירופה, ואת ימי השפל שלה.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $800

114. Eastern European Jewry 
Prior to and During World War II  
35 photographs of rabbis and Jewish figures 
in Eastern Europe, prior to and during the 
Holocaust [1930's and 1940's]. 
Many photographs of rabbinic and Jewish fig-
ures wrapped in prayer shawls, Jewish shops, 
streets of the villages and towns, Jews dressed 
in traditional garments and conducting a 
routine lifestyle. Photographs of the Warsaw 
Ghetto, anti-Semitic notices, pile of corpses, 
Nazi propaganda. 
Diverse and important collection of photo-
graphs which represents the flourishing era of 
Eastern European Jewry in contrast with its 
dejected period. 
Various sizes and condition. 

Opening Price: $800
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115. יהודי אירופה ובתי-כנסת טרם השואה 
ואחריה 

שנות  אירופה,  ובתי-כנסת.  יהודים  דמויות  תצלומי   11
ה-20 ושנות ה-40. 

בתי- נראים  ברקע   .1926 [פולין],   Łowicz בעיר  שוק 
עסק של יהודים; תצלום קבוצתי של יהודים בהורודנקה, 
תצלומים  שלשה  מאוחרת);  (הדפסה  השואה  טרם 
של  תצלומים  שני  השואה;  טרם  יהודים,  דמויות  של 
 (Żółkiew פולנית:   ,Zhovkva) בזולקווה  הכנסת  בית 
על  בגדים  תצלום  ה-2;  העולם  מלחמת  לאחר  פגוע, 
נוסף  ותצלום   1946 בקיילצה,  הפוגרום  לאחר  הקרקע 
מקיילצה מאותה עת; תצלום ילדים במעון-יום בברלין; 
כרטיס מודפס עם ציור מצבת זכרון ליהודי הרוביישוב 

(Hrubieszów) אשר נספו בשואה.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

115. European Jewry and 
Synagogues Before and After 
World War II  
11 photographs of Jewish figures and syna-
gogues. Europe, 1920's and 1940's. 
Market in the town of Łowicz [Poland], 1926. 
Jewish shops observed in the background; group 
photograph of Jews in Horodenka, before the 
Holocaust (late printing); three photographs 
of Jewish figures, prior to the Holocaust; two 
photographs of the ruin synagogue in Zhovkva 
(Polish: Żółkiew), post World War II; photo-
graph of garmetns upon the ground following 
the pogrom in Kielce, 1946 and an additional 
photograph of Kielce from the same period; 
photograph of children in a day care center in 
Berlin; printed card with an illustration of a 
memorial monument for the Hrubieszów Jews 
who perished in the Holocaust. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

116. יהודים עונדים סרט-זרוע
מגן  [עם  זרוע  סרט  עונדים  יהודים  של  תצלומים  שני 

דוד?]. [פולין? סוף שנות ה-30]. 
באחד התצלומים נראה זוג יהודים נצב בחזית בית-עסק 

יהודי; בתצלום השני זקן יהודי. 
11.5X8.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $100

116. Jews Wearing an Arm Band  
Two photographs of Jews wearing an arm band 
[with a Star of David?]. [Poland? late 1930's]. 
The first photograph is of a Jewish couple stand-
ing in front of a Jewish shop; the second is of an 
old Jewish man.
11.5X8.5cm. Very good condition. 

Opening Price: $100
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117. יהדות סין – אלבום תצלומים – מחנה-
מעצר יפני 

ה-40  שנות  שנחאי,  באלבום.  מסודרים  תצלומים   326
לא  אלה  כי  ייתכן  יותר,  מוקדמים  תצלומים  גם  [כולל 

צולמו בסין].
לסין  היגרו  ולאחריה,  ה-2  העולם  מלחמת  במהלך 
בעיקר  והתיישבו  מאירופה  יהודים  פליטים  כ-20,000 
במהלך  יפן,  בידי  שנחאי  כיבוש  לאחר  שנחאי.  בעיר 
רבים  ואזרחים  סינים  פקידים  יהודים,  נשבו  המלחמה, 
הצבא  של  אזרחיים  ריכוז  במחנות  זרה,  אזרחות  בעלי 

היפני.
המתוארים  תצלומים   66 מופיעים  שלפנינו  באלבום 
"Ash Camp" ומתוארכים, 1945. מחנה זה היה ממוקם, 
האלבום,  מן  שמשתקף  וכפי  עצמה,  בשנחאי  כנראה, 
נראים  בתצלומים  סבירה.  ברמה  היו  בו  תנאי-המחייה 
מהווי  ומעט  רבים  עצורים  תלושים,  לחלוקת  תורים 
החיים של בני משפחה יהודים וחבריהם במחנה המעצר.

גודל ממוצע 8.5X6 ס"מ, חלקם קטנים יותר, מצב טוב. אלבום 
25 ס"מ במצב בינוני, מפורק חלקית.

פתיחה: $400

117. Chinese Jewry – Photographs 
Album – Japanese Detention Camp  
326 photographs arranged in an album. 
Shanghai, 1940's [also includes earlier photo-
graphs which were possibly not taken in China]. 
During and after World War II, approximately 
20,000 Jewish refugees emigrated from Europe 
and settled mainly in Shanghai. After the con-
quest of Shanghai by Japan, during the war, Jews, 
Chinese clerks and many citizens with foreign 
citizenship were captured and placed in civilian 
concentration camps of the Japanese army. 
In the following album, 66 photographs 
described as “Ash Camp” appear, 1945. 
Apparently, this camp was situated in Shanghai 
itself and as appears from the album, the living 
conditions were reasonable. The photographs 
portray long lines for the distribution of cou-
pons, many detainees, and a feeling of the way 
of life of Jewish Family members and their 
friends at the camp.
Average size 8.5X6cm, some are smaller, good 
condition. 25cm. album in fair condition, par-
tially torn. 

Opening Price: $400
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גלויות
Postcards

118. ארץ ישראל - גלויות בדפוס ליטוגרפי 
5 גלויות לא מחלוקות, נופי ארץ ישראל:

ירו־ של  איורים  שלשה  בק.  שמואל  בדפוס  1. גלויה 
מהתנ"ך.  פסוקים  מלווים  יעקב,  זכרון  של  ואיור  שלים 

חותמת דואר מ-1898.
מונזון.  דפוס  קדש",  "צבי  הוצאת  גלויות,  2-3. שתי 
הכרמל.  והר  יפו  צפת,  טבריה,  של  איורים  בראשונה 
עזרת  שכונות  ירושלים:  מ"פרוורי"  תמונות  בשניה 

ישראל, סוכת שלום, משכנות ישראל, אבן ישראל.
4. גלויה של מקווה ישראל: גנים, דרך כניסה, חקלאים 

עובדים ותנובה חקלאית. חותמת דואר מ-1896.
 – ישראל"  על  ושלום  ציון  "ברכת  ירושלים  5. גלוית 

הכותל המערבי, "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני".

שתי  כתמים.  ועפרון,  בעט  כיתוב  חלקן  על  משתנה.  מצב 
גלויות חסרות פינה אחת.

פתיחה: $400

118. Eretz Israel – Postcards in 
Lithographic Printing   
5 undivided postcards, views of Eretz Israel:
1. A postcard from Shmuel Beck Printing. 
Three illustrations of Jerusalem and an illus-
tration of Zichron Ya'akov, accompanied by 
p'sukim from the Bible. postmark from 1898.
2-3. Two postcards published by Zvi Kodesh, 
Monsohn printing. On the first, illustrations of 
Tiberius, Safed, Jaffa and the Mount of Carmel. 
On the second postcard, pictures of Jerusalem's 
"suburbs": neighborhoods Ezrat Yisrael, Succat 
Shalom, Mishkenot Yisrael, Even Yisrael.
4. A postcard of Mikveh Yisrael: gardens, an 
entrance, agricultural workers, agricultural 
produce. Postmark from 1896.
5. A postcard of Jerusalem "the blessing of 
Zion and peace for Israel" – The Western Wall, 
"If I forget thee Jerusalem my right hand shall 
be forgotten".
Various conditions. Some has pen and pencil writ-
ings, stains. Two postcards are missing one corner.

Opening Price: $400

119. ארץ ישראל - אוסף גלויות לא 
מחולקות 

 Gruss" גלויות  כמחציתן  כפולות),  (חלקן  גלויות   33
עתלית  כרמל,  הירדן,  כנרת,  ירושלים,  לחם,  בית   :"aus
ועוד; יתר הגלויות מירושלים וא"י: ירושלים, ואדי קלט, 

הגליל, ועוד.
אינן מחולקות.

מצב בינוני-טוב. רובן לא היו בשימוש.

פתיחה: $400

119. Eretz Israel – Collection of 
Undivided Postcards  
33 postcards (some double), about half "Gruss 
aus" postcards: Bethlehem, Jerusalem, Kinneret, 
The Jordan River, Carmel, Atlit etc; the rest of 
the postcards are of Jerusalem and Eretz Israel: 
Jerusalem, Wadi Kelt, the Galilee, etc.
Undivided.
Fair-good condition. Most are unused.

Opening Price: $400
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120. ביקור הקיסר וילהלם השני – גלויות 
מזכרת

של  ביקורו  לכבוד  שנדפסו  מחולקות  לא  גלויות   3
הקיסר וילהלם השני בא"י, בשנת 1898. 

כנסיית  הקיסר;  ציור  ולצדה  נצרת,  של  צבעונית  גלויה 
דוד  מגדל  איור  עם  גלויה  ואשתו;  הקיסר  איור  הגואל, 

מהכניסה למצודה ואיור הקיסר.
מצב בינוני. מעט נזקים בשוליים, מעט כתמי חלודה, על אחת 

הגלויות כיתוב בעפרון.

פתיחה: $120

120. Visit of Kaiser Wilhelm II – 
Souvenir Postcards  
3 undivided postcards printed in honor of the 
visit of Kaiser Wilhelm II to Palestine, 1898.
A colored postcard of Nazareth, next to a draw-
ing of the Kaiser; Christ Church, an illustration 
of the Kaiser and his wife; postcard with an 
illustration of the Tower of David from the 
entrance to the fortress and an illustration of 
the Kaiser.
Fair condition. Slight damage to margins, slight 
foxing, pencil writing on one postcard.

Opening Price: $120

122. גלויות בדפוס ליטוגרפי צבעוני 
- ירושלים 

"בתי  ציון",  "נחלת  פינה",  "שערי  ציורי  עם  1. גלויה 
אונגרין", ועוד. הוצאת "צבי קדש".

2. גלויה עם ציורי "בתי מזכרת משה", "בתי אהל משה" 
ו"בתי זכרון טוביה". הוצאת "צבי קדש". 

שבעה"  משה", "נחלת  שכונת "ימין  ציורי  עם  3. גלויה 
ועוד. הוצאת "צבי קדש". 

העיר  איורי  עם   ,Souvenir de Jerusalem 4. גלויה 
העתיקה וכנסית הקבר.

ארבע הגלויות אינן מחולקות. גלויות 1-3 נדפסו בדפוס 
"מונזון", ירושלים. 

כיתוב בעפרון בצדן האחורי של גלויות 2-3. מצב טוב. 

פתיחה: $300

121. בית-מרזח לבירה בירושלים, ראשית 
המאה ה-20 

 Deutsche Bierhalle von Gottlieb Haug in
בי־ האג  גוטליב  של  הגרמני  [היכל-הבירה   Jerusalem

רושלים]. גלויה צבעונית, נדפסה בלייפציג.
נשלחה מירושלים לחיפה בשנת 1902. 

מצב טוב, כתמים קלים.

פתיחה: $100

122. Colorful Lithographic 
Printed Postcards – Jerusalem   
1. Postcard with illustrations of “Sha’arei 
Pina”, “Nachalat Zion”, “Batei Ungarin”, and 
more. Zvi Kodesh Publishing. 
2. Postcard with illustrations of “Batei 
Mazkeret Moshe”, “Batei Ohel Moshe” and 
“Batei Zichron Tuvia”. Zvi Kodesh Publishing.  
3. Postcard with illustrations of “Yemin 
Moshe”, “Nachalat Shiv'a” and other neighbor-
hoods. Zvi Kodesh Publishing. 
4. Souvenir de Jerusalem postcard, with illus-
trations of the Old City and the Church of the 
Holy Sepulcher. 
The four postcards are undivided. Postcards 1-3 
printed in Monsohn Printing, Jerusalem. 
Pencil writings on reverse side of postcards 2-3. 
Good condition. 

Opening Price: $300

121. Beer Public House in 
Jerusalem, Early 20th Century   
Deutsche Bierhalle von Gottlieb Haug in 
Jerusalem [German beer hall of Gottlieb Hague 
in Jerusalem]. Colorful postcard, printed in 
Leipzig. 
Sent from Jerusalem to Haifa in the year 1902. 
Good condition, minor stains.

Opening Price: $100
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123. מזכרת מביקור הקיסר   
מזכרת  וגלויות  ישראל  מארץ   Gruss Aus גלויות   9

מביקור הקיסר בשנת 1898.
גלויות-ברכה ומזכרת מירושלים, יפו וחיפה. 

עם  ס"מ),   22X15) במיוחד  גדול  בפורמט  אחת  גלויה 
תצלום מביקור הקיסר בירושלים.

משתנה.  טוב,  מצב  בדואר.  נשלחו   6 מחולקות,  אינן  כולן 
הגלויה הגדולה קרועה ל-2 ומשוקמת שיקום מקצועי. 

פתיחה: $400

125. אוגדן גלויות – ירושלים 
אוגדן Souvenir de Jerusalem [מזכרת מירושלים].

48 גלויות ירושלים וא"י, כולל תמונות של נהר הירדן, ים 
המלח, הר הזיתים, הר הבית, שער יפו ועוד.

מצב טוב. שלם, לא היה בשימוש.

פתיחה: $200

126. יפו 
 ,The Cairo Postcard Trust 8 גלויות של יפו, הוצאת

קהיר.
המג־ הים,  חוף  השוק,  הגרמנית,  המושבה  הומה,  רחוב 

דלור ועוד.
מצב טוב.

פתיחה: $100

124. גלוית-מזכרת מפלשתינה עם גלגל 
גלויה Souvenir of Palestine [מזכרת מפלשתינה].

במרכז הגלויה גלגל עם תמונות אתרים בירושלים. סיבוב 
הגלגל משנה את התמונה הנראית ב"חלון" בראש הגלויה.

מצב טוב. 

פתיחה: $120

125. Postcard Booklet 
– Jerusalem   
Souvenir de Jerusalem Booklet [souvenir from 
Jerusalem].
48 postcards of Jerusalem and Palestine, in-
cluding pictures of the Jordan River, the Dead 
Sea, Mount of Olives, the Temple Mount, Jaffa 
Gate and more. 
Good condition. Complete, unused. 

Opening Price: $200 124. Souvenir Postcard from 
Palestine with a Wheel   
Souvenir of Palestine postcard.
In the center of the postcard a revolving wheel 
with pictures of sites in Jerusalem. The picture 
visible in the “window” on the top of the post-
card can be changed by turning the wheel. 
Good condition. 

Opening Price: $120

123. Souvenir from Visit of Kaiser   
9 Gruss Aus postcards from Palestine and sou-
venir postcard from visit of Kaiser in the year 
1898. Greeting and souvenir postcards from 
Jerusalem, Jaffa and Haifa. 
One postcard in especially large format 
(22X15cm.), with a photograph of the visit of 
the Kaiser to Jerusalem. 
All postcards undivided, 6 postmarked. Good 
condition, varying. Large postcard torn into two 
and professionally restored. 

Opening Price: $400
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126. Jaffa  
8 Jaffa postcards, The Cairo Postcard Trust 
Publications, Cairo. 
Bustling streets, German Colony, market, sea-
shore, lighthouse and more. 
Good condition. 

Opening Price: $100

127. יישובים וחלוצים - קרן היסוד 
10 גלויות של ישובים בארץ, סדרת קרן היסוד.

ביניהן: תל יוסף, בית הכרם, מוצא, דגניה א' ועוד. 
מצב טוב. גלויה אחת היתה בשימוש.

פתיחה: $200

127. Settlements and Pioneers – 
Keren HaYessod  
10 postcards of settlements in Palestine, Keren 
HaYessod series. 
Includes: Tel Yosef, Beit HaKerem, Moza, 
Degania A and more. 
Good condition. One postcard written. 

Opening Price: $200

128. אמריקן קולוני
אמריקן  הוצאת  מארץ-ישראל,  תצלומים   - גלויות   30

קולוני.
ירושלים  יריחו,  אזור  הבית,  הר  והחרמון,  כנרת  ביניהן: 

ועוד.
מצב טוב.

פתיחה: $180

128. American Colony  
30 postcards – Photographs of Palestine, 
American Colony Publications. 
Includes: Kinneret and Hermon, Temple 
Mount, Jericho region, Jerusalem and more. 
Good condition. 

Opening Price: $180

129. Two Sets - Palestine 
Postcards    
Two sets of Palestine postcards. Port Said, 
Egypt. 
The first is of Jerusalem and includes 12 post-
cards with photographs, among them: Temple 
Mount, Church of the Holy Sepulcher, David’s 
Citadel and more.
The second includes 11  postcards with photo-
graphs of Bethlehem, Hebron and one photo-
graph of Jerusalem. 
Very good condition. 

Opening Price: $200

129. שתי סדרות - גלויות ארץ-ישראל  
2 סדרות גלויות של א"י ישראל. פורט סעיד, מצרים.

תצלומים,  עם  גלויות  תריסר  ובה  ירושלים,  של  האחת 
ביניהם: הר הבית, כנסית הקבר, מגדל דוד ועוד.

בית-לחם  של  תצלומים  עם  גלויות   11 כוללת  השניה 
וחברון ותצלום אחד של ירושלים.

מצב טוב מאד.

פתיחה: $200
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131. הגדוד העברי - ארבעה תצלומים - בן 
דוב - טרומפלדור 

4 גלויות מצולמות (Real Photo) – הגדוד העברי:
1. תצלום יוסף טרומפלור.

2. תצלום קבוצתי, 3.7.17. חיילים, במרכז התצלום ניתן 
לזהות את זאב ז'בוטינסקי, תחתיו דגל עם מגן דוד, דגל 
 The Sword of the Lord and of" והכיתוב  אנגליה 

."Gideon
קריאת  לאחר  העברים  החיילים  אל  מדבר  3-4. הרב 
בגב  בן-דוב?].  יעקב  הצלם  [מאת  בשבת, 1919  התורה 
בגלויה נזכר גדוד קלעי המלך 38, ושמו של הרב – הרב 

פלם.

מצב בינוני-טוב. כתמים, מעט קמטים. 

פתיחה: $450

131. The Hebrew Legion – 
Four Photographs – Ben Dov 
- Trumpeldor  
4 photographed postcards (Real Photo) – The 
Hebrew Legion:
1. Photograph of Joseph Trumpeldor. 
2. Group photograph, July 3, 1917. Soldiers, in 
the center of the photograph Ze'ev Jabotinsky 
can be identified; below him is a flag with a Star 
of David, a British flag and the writing "The 
Sword of the Lord and of Gideon".
3-4. The rabbi speaks to the Hebrew soldiers 
after the reading of the Torah on Shabbat, 
1919 [by the photographer Ya'akov Ben-Dov?]. 
On the back of the postcard "Battalion Kalei 
HaMelech 38" is mentioned, and the name of 
the rabbi, Rabbi Flam.
Fair-good condition. Stains, few creases.

Opening Price: $450

130. בן-דוב – מושבות - אוגדן גלויות 
המושבות העבריות בארץ ישראל, אוגדן גלויות בהוצאת 

יעקב בן-דוב, ירושלים.
עם   (9 מס'  גלויה  (חסרה  גלויות   20 מחזיק  במקור 
דגניה,  לציון,  ראשון  ביניהם:  עבריים,  ישובים  תצלומי 
האוגדן  שער  ועוד.  עקרון  שמן,  בן  חיפה,  אביב,  תל 

בעיצוב זאב רבן.
[19] גלויות. מצב טוב. כתמי חלודה.

פתיחה: $400

130. Ben-Dov – Settlements 
(Moshavot) – Postcards Booklet  
The Jewish settlements in the Land of Israel, a 
postcards booklets published by Ya'akov Ben-
Dov, Jerusalem.
Originally holds 20 postcards (Postcard no. 9 
is missing) with photographs of Hebrew settle-
ments, including: Rishon Letzion, Degania, Tel-
Aviv, Haifa, Ben Shemen, Ekron etc. The title 
page of the booklet is designed by Ze'ev Raban.
[19] Postcards. Good condition. Foxing.

Opening Price: $400
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132. האחים אליהו 
29 גלויות בהוצאת "האחים אליהו – יפו – תל-אביב (א"י)". 

מציגות אתרים שונים בחיפה, ירושלים, חברון ות"א.
מצב טוב.

פתיחה: $180

132. Eliyahu Brothers  
29 postcards printed by "Eliyahu Brothers – 
Jaffa – Tel Aviv (Eretz Yisrael)". Featuring cites 
in Haifa, Jerusalem, Hebron and Tel Aviv.
Good condition.

Opening Price: $180

133. אהרון הלוי - גלויות מאוירות – ארץ-
ישראל, 1932 

9 גלויות עם איורים של נופי ארץ-ישראל על-פי פסוקים 
ציטוטי  הלוי.  אהרן  הטבע  ואיש  הציר  מאת  מהתנ"ך, 

הפסוקים מופיעים בעברית ובאנגלית. 
ראה פריטים 331-332 בקטלוג זה.

מצב טוב מאד. אחת הגלויות מעט פגומה.

פתיחה: $150

133. Aharon HaLevy – 
Illustrated Postcards – Eretz 
Israel, 1932  
9 postcards with Eretz Israel landscapes il-
lustrations according to verses of the bible, by 
the painter and naturalist Aharon HaLevy. 
Citations of verses in Hebrew and English.
See items number 331-332 in this catalogue.
Very good condition. One card somewhat 
damaged.

Opening Price: $150

134. גלויות מושבות 
 .Palestine Moderne  ,4 גלויות

שלש של זכרון יעקב – מבט לכיוון הים, הרחוב הראשי, 
מבט על המושבה; אחת של שפיה.

מצב בינוני, נזקים בשוליים, מעט כתמים.

פתיחה: $100

134. Postcards of Settlements 
(Moshavot)  
4 postcards, Palestine Moderne. Three of 
Zichron Ya'akov – view of the Mediterranean 
Sea, the main road, a look at the settlement; one 
of Shfeya.
Fair condition, damage to margins, a few stains.

Opening Price: $100

135. גלויות קק"ל – גרמניה 
ירחם?"  "השם  עליכם;  שלום  פרץ;  י.ל.  קק"ל:  גלויות   4
של יעקב שטרק אמן "בצלאל"; תבליט "המהגרים" של 

ש. קרצ'מר אמן "בצלאל".
מצב טוב. גלויה אחת במצב בינוני, עם קרע, ללא פגיעה בציור.

פתיחה: $100

135. Postcards of Keren Kayemet 
L'Yisrael (JNF) – Germany  
4 JNF postcards: Y. L. Peretz; Shalom Aleichem; 
Betzalel artist Ya'akov Shtark's "Hashem 
Yerachem?"; Betzalel artist S. Kretchmer's 
bullet "The immigrants".
Good condition. One postcard is in fair condition 
with tear, no damage to illustration.

Opening Price: $100
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137. מלון קמיניץ
גלויה של בית המלון קמיניץ בירושלים. 

איור של בית המלון, לצד איור של העיר העתיקה. אינה 
מחולקת.

9X14 ס"מ, מצב טוב.

פתיחה: $100

136. ירושלים – אוסף גלויות 
יפו,  שער   - בירושלים  שונים  מאתרים  רובן  גלויות,   86
ועוד. 16  הבית  הר  שונות,  ותקופות  מזוויות  דוד  מגדל 
בהוצאת י. בן דוב, אחת מאת מאיר גור אריה ואחת מאת  

א"מ ליליאן.
מצב משתנה.

פתיחה: $450

136. Jerusalem – Postcard 
Collection  
86 postcards, most of various sites in Jerusalem 
– Jaffa Gate, The Tower of David from different 
angles and periods of time, The Temple Mount 
etc. 16 published by Y. Ben Dov, one made by 
Meir Gur Aryeh and one by E. M. Lilien.
Various conditions.

Opening Price: $450

137. Kamenetz Hotel  
Postcard of the Kamenetz Hotel in Jerusalem.
An illustration of the hotel, at the side an illus-
tration of the Old City. Undivided.
14X9cm. Good condition.

Opening Price: $100 135
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138. משה אורדמן / האחים אליהו 
ירושלים  אורדמן:  משה  בהוצאת  גלויות  1-8. שמונה 
חלקן  ועוד,  המכפלה  מערת  המערבי,  הכותל  והסביבה, 

כפולות; שתי גלויות של תל-אביב. 
מצב טוב-בינוני. חלקן מוכתמות.

9-16. שמונה גלויות בהוצאת האחים אליהו: ירושלים 
הירדן  משמר  מתימן,  יהודי  פועל  נצרת,  בה,  ואתרים 

ועוד. אחת הגלויות כפולה.
כתמים  חלקן  על  הגלויות,  בשולי  קמטים  טוב-בינוני.  מצב 

בגב.

פתיחה: $120

138. Moshe Ordman / Eliyahu 
Brothers  
1-8. Eight postcards published by Moshe 
Ordman: Jerusalem and its surroundings, The 
Western Wall, Me'arat HaMachpela etc. some 
doubles; two postcards of Tel-Aviv.
Good-fair condition. Some are stained.
9-16. Eight postcards published by Eliyahu 
Brothers: Jerusalem and its sites, Nazareth, a 
Yemenite Jewish worker, Mishmar HaYarden 
etc. One postcard has a double. 
Good-fair condition. Creases in the postcards' 
margins, some have stains on back.

Opening Price: $120

139. ספורטאים יהודים, 1928 
ספורטאים  חמשה   ,(Real Photo) מצולמת  גלויה 
המצולמים  שמות  נרשמו  מאחור  נוער.  בני   – יהודים 

והתאריך, אוקטובר 1928.
8.5X14 ס"מ. מצב בינוני, כתמים, פגמים בשולי התמונה.

פתיחה: $80

139. Jewish Athletes, 1928  
Real-Photo of five Jewish athletes – youth. On 
the reverse side appear the names of the photo-
graphed and the date, October 1928.
8.5X14cm. Fair condition, stains, wear to 
margins.

Opening Price: $80

140. Adloyada in Tel-Aviv – Real 
Photo   
4 photographed postcards (Real Photo) of the 
Adloyada in Tel-Aviv, [1940's]. 
Adloyada procession and its performances. 
Includes: soldiers attempting to catch an escap-
ing Jew, threat of Nazi dragon, and more.
Good condition. 

Opening Price: $120

140. גלויות מצולמות – עדלאידע 
בתל-אביב 

4 גלויות מצולמות (Real Photo) של העדלאידע בתל-
אביב, [שנות הארבעים?].

ביניהם:  בה.  השונים  והמיצגים  העדלאידע  תהלוכת 
הדרקון  של  איום  שבורח,  יהודי  לתפוס  מנסים  חילים 

הנאצי ועוד.
מצב טוב.

פתיחה: $120

141. קזינו גלי אביב - ת"א, שנות ה-20 
בית   - אביב  גלי  קזינו   -  (Real Photo) מצולמת  גלויה 

קפה על חוף ת"א, שנות ה-20.
בחזית ניצבים שלשה גברים, ברקע – חוף הים. המבנה 
קרזנובסקי,  גריגוריביץ  סלומון  ביוזמת  ב-1922  הוקם 

ופעל עד שנת 1936.
9X14 ס"מ, מצב טוב. מעט קיפולים, מעט כתמים (בעיקר בגב 

הגלויה).

פתיחה: $80
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141. Galei Aviv Casino – Tel-Aviv, 
the 1920's  
Galei Aviv Casino – Coffee shop on the Tel-Aviv 
shore, photographed postcard (Real Photo), 
1920's.
At the front three men stand, on the back-
ground – the beach. The structure was built 
in 1922 initiated by Solomon Grigorivitz 
Karznovsky, and was active until 1936.
14x9cm, good condition. Few folds, few stains 
(primarily on back of postcard).

Opening Price: $80

142. משוררים עבריים - רובינזון 
וכיתוב  משוררים  תמונות  עם  מסדרה)  (חלק  גלויות   9

אודותם. הוצאת רובינזון, "התחיה".
שלום  לילינבלום,  צייטלין,  ביאליק,   – המשוררים  בין 

עליכם ועוד. עברית ויידיש.
מצב בינוני-טוב. לא היו בשימוש.

פתיחה: $120

142. Hebrew Poets – Robinson  
9 postcards (part of a series) with pictures 
of poets and writings about them. Robinson 
Publishers, HaTechiya.
Amongst the poets – Bialik, Zeitlin, Lilinblum, 
Shalom Aleichem etc. Hebrew and Yiddish.
Fair-good condition. Unused.

Opening Price: $120

143. אלברט אינשטיין / שרה ברנאר 
 .(Real Photo) מצולמת  גלויה  אינשטיין,  1. אלברט 

[ארצות הברית? שנות ה-30?].
עם  מחולקת  לא  גלויה  (ברנהרדט),  ברנאר  2. שרה 
 ,(Gorlice) בגורליצה  נדפסה  תולדות-חייה.  קיצור 

פולין, [סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20].
צרפתייה  תיאטרון  שחקנית   ,(1844-1923) ברנאר 
המפורסמת  ל"שחקנית  בימיה  נחשבה  יהודי,  ממוצא 

בעולם" וכונתה "שרה האלוהית".

מצב טוב. קפלים בפינות הגלויה השניה.

פתיחה: $120

143. Albert Einstein / Sarah 
Barnard   
1. Albert Einstein, photographed postcard 
(Real Photo). [USA? 1930's?]. 
2. Sarah Barnard, undivided postcard with 
a brief biography. Printed in Gorlice, Poland, 
[late 19th century or early 20th century]. 
Bernard (1844-1923); French actress of Jewish 
origin, was considered “the world’s most 
famous actress” during that period, and was 
referred to as “Divine Sarah”. 
Good condition. Folds in corners of second 
postcard. 

Opening Price: $120
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144. מלחמת העצמאות וקום המדינה
6 גלויות בהוצאות שונות – קרן היסוד, קק"ל, קרן בית"ר 
לקום  הראשונות  והשנים  העצמאות  מלחמת  ועוד, 

המדינה.
"אנו החומה" – גלויה הקוראת לתרום לקרן המגן; "אם 
יציאת   – אקסודוס  ימיני";  תשכח  ירושלים  אשכחך 

אירופה; "החוצב" – איור של י. טפר, ועוד.
גלויה אחת כתובה, שתיים נשלחו בדואר. מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $120

144. War of Independence and 
Establishment of the State   
6 postcards of various publications – Keren 
HaYessod, Keren Kayemet L’Yisrael, Keren 
Beitar and more, War of Independence and 
early years of the State. 
“We are the wall” – postcard appealing to con-
tribute to the Magen fund; “If I forget thee, O 
Jerusalem, let my right hand forget her cun-
ning”; Exodus – the departure from Europe; 
“HaChotzev” – illustration by Y. Tepper, and 
more.
One postcard written, two postmarked. Fair-
good condition. 

Opening Price: $120

145. גלויות עבור חיילי צה"ל 
45 גלויות לשימוש חיילים, רובן בהוצאת הצבא, חלקן 

בהוצאת הועד למען החייל ומספר ארגונים נוספים.
איורים  עם  אחד,  בצבע  לרוב  מודפסות,  גלויות 

וקריקטורות.
גודל משתנה, מצב טוב עד טוב מאד. 

פתיחה: $150

145. Postcards for IDF Soldiers   
45 postcards intended for use by soldiers, the 
majority published by the army, some by the 
Soldier's Welfare Committee and a number of 
additional organizations. 
Printed postcards, mostly monochromatic, 
with illustrations and caricatures. 
Various sizes, good to very good condition. 

Opening Price: $150

146. הוצאת "לבנון" – נשים בתנ"ך 
4 גלויות, דמויות נשים בתנ"ך. הוצאת "לבנון".

איורים של רות, רבקה, רחל ושולמית.
מצב בינוני. מעט כתמים, קרע קטן באחת הגלויות.

פתיחה: $100

146. “Levanon” Publishing – 
Women in the Bible   
4 postcards, female Bible figures. Levanon 
publishing. 
Illustrations of Ruth, Rivka, Rachel and 
Shulamit.
Fair condition. Few stains, small tear on one of 
the Postcards. 

Opening Price: $100
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147. תיאטרון "הבימה" 
3 גלויות, תצלומי שחקני "הבימה". גרמניה, [שנות ה-20].
של  הראשונות  בשנותיו  שהועלו  מהצגות  תצלומים 
התיאטרון, כשעוד היה במוסקבה. חנה הנדלר ב"חלום 
האינ־ בתור  וברטנוב  ב"דיבוק"  יודולביץ'  ט.  יעקב", 

קויזטור תדיאוש.
מצב טוב.

פתיחה: $100

147. "HaBima" Theater   
3 postcards, photographs of “HaBima” actors. 
Germnay, [1920's]. 
Photographs of performances which took place 
during the first years of the theater when it 
was located in Moscow. Channa Handler in 
“Chalom Ya'akov”, T. Yudelewitz in “Dibuk” 
and Bertnov playing the role of Tadeusz the 
inquisitor. 
Good condition. 

Opening Price: $100

148. תיאטרון יהודי ומחול 
.        ,(Brandenburg) 1. תיאטרון יהודי בברנדנבורג
2. ריקוד "טאנגא" (טנגו) של אי. פאליאקאוו ו-נ. קאמ־

פאניעעץ. [ורשה], שנות העשרה של המאה ה-20.
3. הצגה של תיאטרון "הבימה". נדפסה ברוסיה.

מצב טוב. כתמים וקמטים. 

פתיחה: $150

1916

148. Jewish Theater and Dance   
1. Jewish theater in Brandenburg, 1916. 
2. Tango dance of A. Poliakov and N. 
Campanietz. [Warsaw], 1910's.
3. Performance of “HaBima” theater. Printed 
in Russia. 
Good condition. Stains and creases. 

Opening Price: $150

149. המכביה השניה
3 גלויות מצולמות (Real Photo), המכביה השניה. תל-

אביב, 1935.
תזמורת, אצנים בקו הסיום, קבוצת נשים.

ובעט  בלוח  ומתוארכות  מתוארות  כתמים.  מעט  טוב.  מצב 
בצדם האחורי. 

פתיחה: $120

149. The Second Maccabiah   
3 photographed postcards (Real Photos), the 
second Maccabiah. Tel-Aviv, 1935. 
Orchestra, sprinters at the finish line, group of 
women. 
Good condition. Few stains. Described and dated 
in plate and in pen on reverse side. 

Opening Price: $120

150. גלויות אנטישמיות מודפסות בסטנסיל
4 גלויות עם איורים אנטישמיים חובבניים, [משוכפלות 

בסטנסיל?]. גרמניה, 1915.
איורים אנטישמיים של יהודים פולנים. באחת הגלויות 
נכתב בגרמנית: "זה אינו ליצן בקרקס, אלא יהודי אדוק 

מפולין".
בזמן  בדואר  ונשלחו  שדה"  "גלויות  הן  מהגלויות  שלש 

מלחמת העולם הראשונה.
מצב טוב-בינוני. כתמים וקרעים קלים.

פתיחה: $200
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150. Anti-Semitic Stenciled 
Postcards  
4 postcards with anti-Semitic illustrations, [du-
plicated by stencil?]. Germany, 1915.
Anti-Semitic illustrations of Polish Jews. On 
one of the postcards, German writing: “This is 
not a clown in a circus, but a fervent Jew from 
Poland”. 
Three of the postcards are “field postcards” and 
were posted during World War I. 
Good –fair condition. Minor tears and stains.

Opening Price: $200

151. גלויות אנטישמיות – גרמניה 
1. גלויה אנטישמית עם דמות חייל רוסי. בטקסט נזכרים 

שושלת רומנוב, פוגרומים ביהודים ומשפט בייליס.
2. "כאשר שניים רבים – השלישי מנצח", גלויה צבעו־
נית מאוירת, עם דמות סטריאוטיפית של יהודי, מושך 
של  אנטישמי  ציטוט  עם  מדבקה  כוללת  פרה.  בקרני 
עם  נוספות  מדבקות  שתי  האחורי  בצדה  ביסמארק. 

ציטוטים בנושא יהודים.
מצב טוב. קרעים קלים בשולי הגלויה השניה.

פתיחה: $150

151. Anti-Semitic Postcards 
– Germany   
1. Anti-Semitic postcard with the image of 
a Russian soldier. The Romanov dynasty, po-
groms, and the Beilis Trial are mentioned in 
the text. 
2. “When two fight – the third wins”, colorfully 
illustrated postcard, with image of a stereotype 
Jew, tugging upon a horn of a cow. Includes 
a sticker with an anti-Semitic quotation of 
Bismarck. On reverse side two additional stick-
ers with anti-Semitic quotations. 
Good condition. Minor tears on borders of second 
postcard. 

Opening Price: $150

152. גלויות אנטישמיות - פולין 
1. גלויה עם צללית של כלב נושך יהודי, נשלחה ללבוב.
2. גלוית ברכה לחג המולד עם איור של יהודי על עמוד, 

.(Bochnia) מלווה בשיר בפולנית, בוכניה
מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $100

152. Anti-Semitic Postcards 
– Poland   
1. Postcard with silhouette of a dog biting a 
Jew, mailed to Lvov. 
2. Christmas greeting postcard with an illus-
tration of a Jew on a pole, along with a song in 
polish, Bochnia. 
Fair-good condition. 

Opening Price: $100
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153. שתי גלויות אנטישמיות 
אנטישמית.  קריקטורה  עם  מחולקת  לא  1. גלויה 
זוג  של  קריקטורה  ברלין.   ,Max Marcus הוצאת 

יהודים ובנם על עגלה, משוחחים עם העגלון.
2. גלויה מאוירת. הוצאת Adolfa Duckera, קראקוב, 

1908. זוג יהודים מביטים מחלון על העיר קראקוב.

נשלחו בדואר. מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $100

153. Two Anti-Semitic Postcards   
1. Undivided postcard with an anti-Semitic 
caricature. Max Marcus Publishing, Berlin. 
Caricature of a Jewish couple and their son 
upon a carriage, conversing with the coachman. 
2. Illustrated postcard. Adolfa Duckera 
Publishing, Krakow, 1908. Two Jews looking 
out the window observing the city of Krakow.
Postmarked. Fair-good condition. 

Opening Price: $100

154. הכניסה לגטו לודז', 1940 
שלט  נצב  בה  לודז',  לגטו  הכניסה  תצלום  עם  גלויה 
"איזור ליהודים, הכניסה אסורה". בשוליה נדפס התיאור 
 "Litzmannstadt – 'Getto' – im Westen der Stadt"

– ליצמנשטאט (לודז') – גטו במערב העיר.
נשלחה מלודז' בשנת 1940; חותמת עם סמל המפלגה 

הנאצית.
מצב טוב. פגמים קלים בשוליים. 

פתיחה: $100

154. Entrance to Łódź Ghetto, 
1940  
Postcard with photograph of entrance to the 
Łódź Ghetto, in which there is a sign “Jewish 
zone, no entrance”. On border, printed descrip-
tion: “Litzmannstadt – 'Getto' – im Westen der 
Stadt” – ghetto in western section of the city. 
Mailed from Łódź in the year 1940; ink-stamp 
with symbol of the Nazi party. 
Good condition. Minor damages on margins. 

Opening Price: $100

155. גלויה מתערוכת "היהודי הנצחי" – 
וינה, 1938 

האנטישמית  מהתערוכה  מזכרת  אנטי-יהודית,  גלויה 
"היהודי הנצחי". וינה, 1938.

בצדה האחורי חותמות "Der Ewige Jude" מהתערוכה, 
אחת מתוארכת, 1938.

מצב טוב מאד. 

פתיחה: $150

155. Postcard from “Eternal Jew” 
Exhibition – Vienna, 1938  
Anti-Semitic postcard, souvenir of the anti-
Semitic “Eternal Jew” exhibition. Vienna, 1938. 
On reverse side ink-stamps “Der Ewige Jude” 
from the exhibition, one dated, 1938. 
Very good condition. 

Opening Price: $150
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156. הרצל / צבי פרץ חיות 
Gdud- 1. גלויה עם דיוקן ד"ר תיאודור הרצל. הוצאת

Zeirim [גדוד צעירים]. אוסטריה, 1936.
2. גלויה עם דיוקן הרב צבי פרץ חיות (בתור רב ראשי). 

וינה, בין 1918 ל-1927. 

מצב טוב. מעט כתמים וקמטים. גלויה 1 היתה בשימוש.

פתיחה: $100

156. Herzl / Zvi Peretz Hayot  
1. Postcard with picture of Dr. Theodor Herzl. 
Gdud Zeirim publishing. Austria, 1936. 
2. Postcard with picture of Rabbi Tvi Peretz 
Hayot (as Chief Rabbi). Vienna, Between 1918 
and 1927.
Good condition. Few stains and creases. No. 1 used.

Opening Price: $100

157. גלויה וכרטיס – סונצ'ינו / חשמונאה - 
גרמניה, שנות ה-20 

חברת  סונצ'ינו,  בדואר.  למשלוח  שנועד  1. כרטיס 
חובבי הספר, ברלין, 1926.

2. גלוית Hasmonaea עם סמלי מגן דוד. גרמניה, 1928.

מצב בינוני-טוב. גלויה מס' 2 היתה בשימוש

פתיחה: $100

157. Postcard and Card– Soncino 
/ Hasmonaea – Germany, 1920's   
1. Card intended for mailing. Soncino, Book 
Lovers Association, Berlin, 1926. 
2. Hasmonaea postcard with Star of David 
symbols. Germany, 1928.
Fair-good condition. Postcard no. 2 used.

Opening Price: $100

158. ארגון יהודי בליטא, 1928
יהודי  ארגון  של   (Real Photo) מצולמות  גלויות  שתי 
ליטאית:   ,Neustadt Tavrig) בניישטאט-טבריג 

Zemaiciu Naumiestis), ליטא, 1928.
1. קבוצת כדורגל "מכבי".

2. פסח, 1928.
מצב טוב. כתמים, קמטים, פינות מעוגלות.

פתיחה: $120

158. Jewish Association in 
Lithuania, 1928  
Two photographed postcards (Real Photo) 
of a Jewish association in Neustadt Tavrig 
(Lithuanian: Zemaiciu Naumiestis), Lithuania, 
1928. 
1. Maccabi soccer team. 
2. Pesach, 1928. 
Good condition. Stains, creases, rounded corners. 

Opening Price: $120
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159. אוסף גלויות מרחבי העולם
כ-80 גלויות ממקומות שונים בעולם: אוסטריה, גרמניה, 
מצרים, צרפת ועוד. רובן כתובות ונושאות בולים וחות־
מות דואר, נשלחו אל או מתוך הארץ. כמחצית הגלויות 

אינן מחולקות.
מצב משתנה.

פתיחה: $200

159. Postcard Collection From 
Around the World  
About 80 postcards from various places in the 
world: Austria, Germany, Egypt, France etc. 
Most are written and carry stamps and post-
marks, were sent to or from Israel. About half 
of the postcards are undivided. 
Various conditions.

Opening Price: $200

160. גלויות יהודיות מוקדמות 
7 גלויות יהודיות שונות. 

בקניגסברג,  "עבריה"  אגודת  של  חנוכה  לנשף  הזמנה 
באב,  תשעה  העברי";  העם  בפי  העברית  "תחית הלשון 
הוצאת חברת "לבנון"; הגר וישמעאל במדבר, איור מאת 
J. W. Schirmer; קריאת תורה; פרשת דרייפוס; ועוד. 

5 אינן מחולקות.
מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $120

160. Early Jewish Postcards  
7 various Jewish postcards.
An invitation to a Chanuka party of the Ivria 
society in Konigsberg, "reviving the Hebrew lan-
guage in the Jewish nation"; Tisha B'Av, Levanon 
publishers; Hagar and Yishmael in the desert, 
illustration by J. W. Schirmer; Reading from the 
Torah; The Dreyfus Affair; etc. 5 undivided.
Fair-good condition.

Opening Price: $120

161. יהודי מרוקו – שלש גלויות 
3 גלויות עם תמונות יהודי מרוקו.

וקזבלנקה;  פז  ברחובות  יהודים  נראים  גלויות  בשתי 
בבית-כנסת  בספר-קודש  קורא  יהודי  נראה  בשלישית 

בקזבלנקה. 
מצב טוב. מעט כתמים, פנת הגלויה השלישית חסרה. 

פתיחה: $100

161. Jews of Morocco – Three 
Postcards   
3 postcards with pictures of Moroccan Jews. 
Two postcards of Jews in the streets of Fez and 
Casablanca; the third is of a Jew studying a holy 
book in a synagogue in Casablanca. 
Good condition. Few stains, corner of third post-
card missing. 

Opening Price: $100
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162. בתי-כנסת ברחבי אירופה 
15 גלויות עם איורים או תצלומים של בתי-כנסת ברחבי 

אירופה. ביניהן, תמונות בתי-כנסת מן הערים:
 Charlos Sur הונגריה;   ,Üdvözlet Köszegröl
ארלון   ;(Ostrow) אוסטרובה  צרפת;   ,Marne
 ;(St. Petersbourg) פטרסבורג  סט.  בלגיה;   ,(Arlon)
 ,(Temesvár) טימישוארה   ;(Besançon) בסנקון 
צ'נסטוחובה  פולין;   ,(Grajewo) גראייבו  הונגריה; 
(Częstochowa); קמניץ (Chemnitz), גרמניה; לאסק 

(Łask), ועוד.
מצב משתנה.

פתיחה: $500

162. Synagogues Throughout 
Europe   
15 postcards with illustrations or photographs 
of European synagogues. Including pictures of 
synagogues from the cities: 
Üdvözlet Köszegröl, Hungary; Charlos Sur 
Marne, France; Ostrow; Arlon, Belgium; St. 
Petersbourg; Besancon; Temesvár, Hungary; 
Grajewo, Poland; Częstochowa; Chemnitz 
(Germany); Łask, and more. 
Various conditions. 

Opening Price: $500

163. בתי-כנסת בפולין ובגרמניה 
בביאלסקו-באלה  בית-הכנסת  של  צבעוני  1. ציור 
(Bielsko [Bielitz]-Biała), פולין. נדפס בדרזדן.  (אינו 

גלויה).
מצב  ס"מ.   17X11.5 מקורי קרטון  על  מודבק  ס"מ,   14X10.5

טוב. כתמים וקרעים קלים.
באיינבק  הכנסת  בית  של  שחור-לבן  2. תצלום 

(Einbeck), גרמניה. (אינו גלויה).
15X10 ס"מ, מודבק על קרטון, 18X12 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

163. Synagogues in Poland and 
Germany   
1. Colorful illustration of the Bielitz-Biała 
synagogue, Poland. Printed in Dresden. (Not 
postcard).
14x10.5cm. Glued upon original 17x11.5cm. card-
board. Good condition. Minor tears and stains. 
2. Black and white photograph of the syna-
gogue in Einbeck, Germany. (Not postcard).
15x10cm. Glued upon 18x12cm. cardboard. Good 
condition. 

Opening Price: $120

164. בית-כנסת ודמויות יהודים מסדיגורה 
מבוקובינה].  [ברכות   Gruss Aus der Bukowina

גלויה בהוצאת Leon König, טשרנוביץ.
תצלומי בית-הכנסת בסדיגורה ושלשה יהודים.

אינה מחולקת. נשלחה בדואר. מצב טוב, מעט כתמים.

פתיחה: $100

164. Synagogue and Jewish 
Figures from Sadigura   
Gruss Aus der Bukowina [greetings 
from Bukowina]. Postcard of Leon König 
Publications, Chernowitz. 
Photographs of the synagogue in Sadigura and 
three Jews. 
Undivided. Postmarked. Good condition, few stains. 

Opening Price: $100
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165. פנים בתי-כנסת – פולין, צ'כיה 
וסראייבו 

4 גלויות עם תמונות-פנים של בתי-הכנסת, מן הערים:
קינז'ווארט  לוז'ניה  פולין;   ,(Szczuczyn) שצ'צ'ין 
 ,(Bad Königswart גרמנית:   ,Lázně Kynžvart)
של  הכנסת  בית  צ'כיה;   ,Zigeuner הכנסת  בית  צ'כיה; 

.(Sarajevo) עדת הספרדים בסראייבו
שתיים לא נשלחו בדואר. מצב טוב. 

פתיחה: $200

165. Synagogue Interiors – 
Poland, Czechoslovakia and 
Sarajevo   
4 postcards with photographs of the interior of 
synagogues, in the cities:
Szczuczyn, Poland; Lázně Kynžvart (German: 
Bad Königswart), Czechoslovakia; Zigeuner 
Synagogue, Czechoslovakia; synagogue of the 
Sephardic congregation in Sarajevo. 
Two not postmarked. Good condition. 

Opening Price: $200

166. אוסף גלויות בתי-כנסת
28 גלויות עם איורים או תצלומים של בתי-כנסת. רוב 
בתי- תמונות  ביניהן,  מפולין.  חלקן  מגרמניה,  הגלויות 

כנסת מן הערים: 
 ;(Heilbronn) היילברון   ;(Meckenheim) מקנהיים 
בודנבאך   ;(Hannover) הנובר   ;(Sulz) צילץ 
 ;(Ulm) אולם ;(Weisbaden) וייסבאדן ;(Bodenbach)
אופולה   ;(Göppingen) גפינגן   ;(Bamberg) במברג 
 ;(Kattowitz) קטוביץ   ;(Głogów) גלוגאו   ;(Oppeln)
דורטמונד (Dortmund); מינכן (München); ברסלאו 

(Breslau); ביטום (Beuthen), ועוד.
9 אינן מחולקות; 6 לא נשלחו בדואר. מצב טוב, משתנה.

פתיחה: $1000

166. Collection of Synagogue 
Postcards   
28 postcards with illustrations or photographs 
of synagogues. The majority from Germany, 
some from Poland. Including synagogues from 
the cities: 
Meckenheim; Heilbronn; Sulz; Hannover; 
Bodenbach; Weisbaden; Ulm; Bamberg; 
Göppingen; Oppeln; Głogów; Kattowitz; 
Dortmund; München; Breslau; Beuthen, and 
others. 
9 undivided; 6 not postmarked. Good condition, 
varying. 

Opening Price: $1000
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167. יהודי המזרח – תריסר גלויות
המזרח,  יהודי  של  ואיורים  תצלומים  עם  גלויות   12

הוצאות שונות.
ישראל  נשות  באלג'יר,  יהודי  במרוקו,  רבנים   – ביניהן 
יהודיה  נערה  בטורקיה,  יהודי  סוחר  רוקדות (טורקיה), 

ממרוקו, כלה יהודיה בתוניס, ועוד.
שתי גלויות אינן מחולקות. מצב טוב.

פתיחה: $220

168. איורי יהודים – ברלין ווינה 
(של  מוסיקאים  שונים:  אמנים  איורי  עם  1-4. גלויות 
(רמברנדט),  רבי  (רמברנדט),  יהודי  קבצן  פסטרנק), 

ירמיהו על חומות ירושלים. הוצאת "פניקס", ברלין.
 ,Gesellsch הוצאת  בוינה.  היהודי  המוזיאון  5. גלוית 

וינה. לא מחולקת.

מצב טוב. 

פתיחה: $150

167. Eastern Jews – Twelve 
Postcards   
12 postcards with photographs and illustra-
tions of Eastern Jews, various publications. 
Including – Moroccan rabbis, Algerian Jew, 
Jewish women dancing (Turkey), Jewish 
merchant in Turkey, Jewish Moroccan young 
woman, Jewish Tunisian bride, and more. 
Two postcards undivided. Good condition. 

Opening Price: $220

168. Illustrations of Jews – 
Berlin and Vienna   
1-4. Postcards with illustrations of different 
artists: musicians (of Pasternak), Jewish beggar 
(Rembrandt), rabbi (Rembrandt), Jeremiah on 
the walls of Jerusalem. Phoenix Publishing, 
Berlin. 
5. Postcard of the Jewish museum in Vienna. 
Gesellsch Publications, Vienna. Undivided. 
Good condition. 

Opening Price: $150

169. מגוון גלויות יהודיות
הוצאת  היהודי.  העם  ובית  תיאטרון   – 1. טשרנוביץ 

David Gross, טשרנוביץ.
2. בית החולים היהודי המחוזי בדורוהוי, רומניה.

3. גלויה מצולמת (Real Photo), מצבה "בשביל אחינו 
המתו פה רחוק מביתם וממשפחותיהם".

4. גלויה מאוירת עם נאומו של יורש העצר בטשרנוביץ 
אל היהודים. נדפסה בוינה.

 B. הוצאת  יבניאל.  המושבה  של  5. גלויה 
Ruchimowitz, יפו.

בשחור  בנין  תצלום   ,(Real Photo) מצולמת  6. גלויה 
לבן.

שתי גלויות נשלחו בדואר. מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $240

169. Assortment of Jewish 
Postcards  
1. Chernowitz – theater and Jewish communi-
ty center. David Gross Publishing, Chernowitz. 
2. Jewish District Hospital in Dorohoi, 
Romaina. 
3. Photographed postcard (Real Photo), tomb-
stone “for our brothers who perished here far 
from their homes and families”. 
4. Illustrated postcard with the speech of the 
heir to the throne of Chernowitz to the Jews. 
Printed in Vienna. 
5. Postcard of Yavniel settlement. B. 
Ruchimowitz Publishing, Jaffa. 
6. Photographed postcard (Real Photo), black 
and white photograph of a structure. 
Two postcards postmarked. Fair-good condition. 

Opening Price: $240
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170. מבנים יהודיים בגרמניה
של  חנותו  שלט  נראה  בה  בהילדסהיים,  בנין  1. חזית 

.J. Levi – לוי
תצלום  עם  גרמניה)   ,Geyer) מגאייר  מזכרת  2. גלוית 

מבנה יהודי גדול ואיורי מגן-דוד.
3. גלוית-מזכרת מפלידן (flieden, גרמניה) עם תצלום 

חנותו של מר כץ.
 ,Duhnen) בדוהנן  לילדים  יהודי  הוספיס  4. תצלום 

גרמניה).

שתיים אינן מחולקות. מצב טוב, מעט כתמים. 

פתיחה: $180

171. בתי-כנסת ברחבי אירופה
16 גלויות עם איורים או תצלומים של בתי-כנסת ברחבי 

אירופה. ביניהן, תמונות בתי-כנסת מן הערים:
סטולוביץ  הונגריה;   ,(Temesvár) טימישוארה 
 ;(Hannover) האנובר  רוסיה;   ,(Stolowischi)
אשויילר   ;(Weisbaden) וייסבאדן   ;(Mitau) מיטאו 
 ;(Dessau) דסאו   ;(München) מינכן   ;(Eschweiler)

ביילפלד (Bielefeld), ועוד.
שמונה גלויות אינן מחולקות. מצב משתנה. 

פתיחה: $700

170. Jewish Buildings in Germany   
1. Facade of building in Hildesheim in which 
the sign of a store belonging to J. Levi can be 
observed. 
2. Souvenir postcard from Geyer, Germany, 
with a photograph of a large Jewish building 
and illustrations of Stars of David. 
3. Souvenir postcard from Flieden, Germany, 
with a photograph of a shop belonging to Mr. 
Katz. 
4. Photograph of a Jewish children’s hospice in 
Duhnen, Germnay. 
Two undivided postcards. Good condition, few 
stains. 

Opening Price: $180

171. Synagogues Throughout 
Europe   
16 postcards with illustrations or photographs 
of synagogues throughout Europe. Among 
them, pictures of synagogues from the cities: 
Temesvár, Hungary; Stolowischi, Russia; 
Hannover; Mitau; Weisbaden; Eschweiler; 
München; Dessau; Bielefeld, and others. 
Eight postcards undivided. Various conditions. 

Opening Price: $700
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172. גלויה עם תצלום יהודי מניח תפילין – 
טשרנוביץ, 1901

תפילין  מניח  טלית,  עטוף  יהודי  תצלום  עם  גלויה 
ומחזיק ספר בידו. יאסי, רומניה.

נשלחה בדואר בשנת 1901. 
מצב טוב. מעט כתמים וקמטים. 

פתיחה: $100

172. Postcard with Photograph 
of Jew Putting on Phylacteries 
–Chernowitz, 1901  
Postcard with photograph of a Jew wrapped 
in a prayer shawl, putting on phylacteries and 
holding a book. Iaşi, Romania. 
Posted in 1901. 
Good condition. Few stains and creases. 

Opening Price: $100

173. ארגונים יהודיים בגרמניה 
5 גלויות של ארגונים יהודיים.

בין הארגונים:
 Berliner Zionistische Vereinigung; Verein
 für Jüdische Krankenpflegerinnen; Judischer

Jugendverein Essen, ועוד.
גלויות רשמיות מודפסות, אינן מחולקות. מצב טוב. על אחת 

כיתוב בעט, שתיים נשלחו בדואר. 

פתיחה: $120

173. Jewish Organizations in 
Germany   
5 postcards of Jewish organizations. 
Among them: Berliner Zionistische 
Vereinigung; Verein für Jüdische Kranken-
pflegerinnen; Judischer Jugendverein Essen, 
and others. 
Official printed postcards, undivided. Good 
condition. One contains writing in pen, two 
postmarked. 

Opening Price: $120

174. ארגוני-ספורט יהודיים – צ'כוסלובקיה
ברנו   .Jüdische Turnerschaft, II Kreisturnen .1
קורה  על  מתעמל  איור  בוינה.  נדפסה   .       ,(Brünn)

ומגן-דוד.
2. כינוס "מכבי". ז'ילינה (Žiline),       . איור מתעמל 
ומתעמלת יהודיים, עם חותמת מיוחדת "מכבי" בעברית 

ולועזית.

מצב טוב. קמטים קלים וכתמים. נשלחו בדואר. 

פתיחה: $150

1914

1937

174. Jewish Sports Organizations 
– Czechoslovakia  
1. Jüdische Turnerschaft, II Kreisturnen. 
Brünn, 1914. Printed in Vienna. Illustration of 
gymnast on a pole and a Star of David. 
2. Maccabi convention. Žiline, 1937. 
Illustration of Jewish male and female gym-
nasts, with a special ink-stamp of Maccabi in 
Hebrew and foreign language. 
Good condition. Slight creases and stains. 
Postmarked. 

Opening Price: $150

172173
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176. הרמן שטרוק / לסר אורי 
הוצאת  אורי.  לסר  מאת  "ירושלים"  ציור  עם  1. גלויה 

Deutsch-Israelitischer Gemeindebnd, ברלין. 
מודפסים  תחריטים  שני  "תלמודיסט",   / 2. "קבצן" 

מאת הרמן שטרוק. הוצאת קק"ל. 

מצב טוב. נקבים בשולי הגלויה השניה

פתיחה: $100

177. אורח החיים היהודי
12 גלויות המתארות את אורח החיים של יהודי אירופה.
דמות יהודי פולני, ברכת הרב, חופה, ערב שבת, לולבים, 

בית הכנסת, "שיבת איש מלחמה", ועוד.
איורים מאת מאוריצי גוטליב, אופנהיים ואמנים נוספים.

10 גלויות אינן מחולקות. מצב טוב. חלקן מוכתמות.

פתיחה: $250

176. Hermann Struck / Lesser Uri   
1. Postcard with illustration of Jerusalem 
by Lesser Uri. Deutsch-Israelitischer 
Gemeindebnd Publishing, Berlin. 
2. Beggar / Talmudist, two printed engravings 
by Hermann Struck. Keren Kayemet L’Yisrael 
Publishing. 
Good condition. Holes in borders of second 
postcard. 

Opening Price: $100

177. Jewish Lifestyle   
12 postcards portraying the lifestyle of 
European Jewry. 
Image of Polish Jew, blessing of the rabbi, 
Chuppa, Shabbat evening, Lulavim, synagogue, 
“Shivat Ish Milchama”, and more. 
Illustrations by Maurycy Gottlieb, Oppenheim 
and additional artists. 
10 postcards undivided. Good condition. Some 
stained. 

Opening Price: $250

175. משפט בייליס – גלוית מזכרת
[רוסיה,  בייליס.  ממשפט  גלוית-מזכרת   ,Souvenir

1913 בערך]. 
תמונות  סביבו  בייליס,  מנדל  מנחם  של  תמונתו  במרכז 
"משפט  אודות  בפרשה.  הקשורים  אחרים  אישים 

בייליס", ראה פריט 528 בקטלוג זה.
מצב טוב. כתמים רבים.

פתיחה: $100

175. Beilis Trial – Souvenir 
Postcard  
Souvenir postcard of the Beilis Trial. [Russia, c. 
1913]. 
In the center a photograph of Menahem 
Mendel Beilis, surrounded by photographs of 
other figures related to the affair. For additional 
information related to the Beilis Trial, see item 
528 in this catalog. 
Good condition. Many stains. 

Opening Price: $100
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178. שכונות ורחובות יהודיים באירופה 
11 גלויות המציגות שכונות, רחובות או איזורים יהודיים 
בין   .(Real Photo) מצולמות  גלויות  חלקן  באירופה, 

המקומות המופיעים בגלויות:
ווינהיים  פראג;  גטו  רוסיה;   ,(Iwanowo) איבנובו 
בילרוס;   ,(Nowogrodek) נובוגרודק   ;(Weinheim)
Skarzysko-) סקרז'יסקו-קאמינה   ;(Wilna) וילנה 
מופיעה  הגלויות  אחת  ועוד.  פולין;   ,(Kamienna

פעמיים.
גלויה אחת אינה מחולקת. מצב משתנה, טוב.

פתיחה: $280

178. Jewish Neighborhoods and 
Streets in Europe   
11 postcards portraying Jewish neighborhoods 
or regions in Europe. Some of the postcards are 
photographed (Real Photo). Among the places 
portrayed in the postcards:
Iwanowo, Russia; Prague Ghetto; Weinhein; 
Nowogrodek, Belarus; Wilna; Skarzysko-
Kamienna, Poland; and more. One of the post-
cards appears in duplicate. 
One postcard undivided. Varying condition, good. 

Opening Price: $280

179. דמויות יהודים – מרוקו
בכניסה לארמון הסולטן, פז;  4 גלויות: פליטים יהודים 
יהודיות  נשים  תצלומי  שני  בקזבלנקה;  היהודי  הרובע 

בקזבלנקה. 
מצב טוב. שתיים היו בשימוש. מעט כתמים.

פתיחה: $100

179. Jewish Figures – Morocco   
4 postcards: Jewish refugees at the entrance 
to the Sultan Palace, Fez; Jewish Quarter in 
Casablanca; two photographs of Jewish women 
in Casablanca. 
Good condition. Two used. Few stains. 

Opening Price: $100

180. דמויות יהודים ממזרח אירופה ומרכזה
אירופה  ממזרח  יהודים  דמויות  המציגות  גלויות   15

ומרכזה. ביניהן:
ילדים  טשרנוביץ;  תלמוד",  "חכם  מברנוביץ;  יהודי 
שלולית  שפת  על  יהודים-רוסים  מהונגריה;  יהודים 
בעבודות- יהודים-רוסים  בסטניסלב;  יהודים  קפואה; 
חפירה; רב ותלמידיו בפולין; יהודים בזמן תפלה; יהודי 

שואב מים מן הבאר; דמות יהודי-פולני; ועוד.
מצב משתנה. 

פתיחה: $400

180. Jewish Images from Eastern 
and Central Europe   
15 postcards which portray Jewish figures from 
Eastern and Central Europe. Among them:
Jew from Baranowitz; “Chacham Talmud”, 
Chernowitz; Jewish children from Hungary; 
Russian Jews near a frozen pool of water; Jews 
in Stanislaw; Russian Jews digging; rabbi with 
his disciples in Poland; Jews praying; Jew draw-
ing water from the well; Jewish Polish figure; 
and more. 
Various conditions. 

Opening Price: $400
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182. ברכות מראדוץ – רומניה – גלויה 
מיוחדת 

 ,[Rădăuţi מרדאוץ,  [ברכות   Gruss aus Radautz
רומניה.

גלויה עם ציור בית-הכנסת של רדאוץ. 
שחור-לבן  תמונות  ובו 10  נפתח  "חלון"  הגלויה  במרכז 

מקופלות בצורת אקורדיון ובהן מבנים שונים בעיר.
הראשונה  התמונה  כתמים.  מעט  טוב.  מצב  בדואר.  נשלחה 

קרועה וחסרה. 

פתיחה: $120

183. בית-כנסת ורב – דרום אפריקה
גלויה מדרום אפריקה, ראשית המאה ה-20.

 H. הרב  ותצלום  בית-כנסת  של  הפנימי  חלקו  תצלום 
Isaacs, רב בית הכנסת החדש. אינה מחולקת. 

מצב טוב. קו קפל. גזורה בחלקה העליון.

פתיחה: $120

182. Greetings from Rădăuţi – 
Romania – Special Postcard  
Gruss aus Rădăuţi [greetings from Rădăuţi], 
Romania. 
Illustrated postcard of the synagogue in 
Rădăuţi. 
In the center of the postcard a "window" contain-
ing 10 black and white photographs of structures 
in the city folded in the shape of an accordion. 
Postmarked. Good condition. Few stains. First 
photograph torn and missing. 

Opening Price: $120

183. Synagogue and Rabbi – South 
Africa 
Postcard from South Africa, early 20th century. 
Photograph of interior of synagogue and 
Rabbi H. Isaacs, rabbi of the new synagogue. 
Undivided. 
Good condition. Folding mark. Cut on upper 
section. 

Opening Price: $120

181. בתי-עלמין יהודיים 
8 גלויות עם תצלומי בתי-עלמין יהודיים:

ברסט-ליטובסק (Brest-Litowsk) – שתי גלויות שונות; 
לידא  גרמניה;   ,(Friedrichstadt) פרידריך-שטאט 

(Lida); ברנוביץ; בית-עלמין סמוך ללודז', ועוד.
מצב משתנה, טוב. בחלקן מעט כתמים.

פתיחה: $300

181. Jewish Cemeteries  
8 postcards with photographs of Jewish 
cemeteries: 
Brest-Litowsk – two different postcards; 
Friedrichstadt, Germany; Lida; Baranowitz; 
cemetery near Łódź, and more. 
Various conditions, mainly good. Some slightly 
stained. 

Opening Price: $300
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184. גלויות שנה טובה –
Wiener Werkstate

3 גלויות "לשנה טובה תכתבו", "בית המלאכה הוינאי" 
– Wiener Werkstate. צבעוניות, נדפסו באוסטריה.

גלויות תוצרת "בית המלאכה הוינאי" יוצרו בין השנים 
והן  התקופה  מעצבי  מיטב  ע"י  עוצבו   ,1907-1918
והחשובות  המרשימות  הארט-נובו  לגלויות  נחשבות 

ביותר.
לא היו בשימוש, מצב טוב מאד. 

פתיחה: $250

184. Shanna Tova Postcards – 
Wiener Werkstate  
3 Shanna Tova postcards, "Viennese work-
shop" – Wiener Werkstate. Colorful, printed in 
Austria.
The postcards produced by the "Viennese 
Workshop" printed from 1907-1918, were de-
signed by the best designers of those times and 
are considered the most impressive and impor-
tant art nouveau postcards. 
Unused, very good condition. 

Opening Price: $250

185. גלויות שנה טובה -
Wiener Werkstate

3 גלויות "לשנה טובה תכתבו", "בית המלאכה הוינאי" 
– Wiener Werkstate. צבעוניות, נדפסו באוסטריה.

לא היו בשימוש. מצב טוב מאוד. 

פתיחה: $250

185. New Year Cards – Wiener 
Werkstate  
3  New Year cards, produced by the Viennese 
workshop – Wiener Werkstate, Austria.
Unused. Very good condition.

Opening Price: $250

186. גלויות שנה טובה עם הדפסה בולטת
5 גלויות שנה-טובה עם הדפסה בולטת. גרמניה, העשור 

הראשון של המאה ה-20.
כיתוב מובלט בעברית ועיטורים מובלטים של ארון מלא 

מטבעות זהב; מזבח; פרחים; תרנגול; כינור ופרחים. 
כולן נשלחו בדואר. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $200

186. Embossed Shanna Tova 
Postcards    
5 embossed Shanna Tova postcards. Germany, 
first decade of 20th century.
Embossed Hebrew writing and embossed deco-
rations of a cupboard filled with gold coins; 
altar; flowers; rooster; violin and flowers. 
All postmarked. Good condition. Stains. 

Opening Price: $200

187. גלויות שנה טובה
וזמני-הדפסה  הוצאות  שונות.  שנה-טובה  גלויות   13

שונים.
חלקן צבעוניות וחלקן בשחור-לבן. איורי חיילים יהודיים 
השמימה;  בסערה  עולה  אליהו  משפחה;  מתפללים; 

לוחות הברית, ועוד.
9 נשלחו בדואר, מצב משתנה. חלקן מוכתמות. 

פתיחה: $250
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188. גלויות שנה טובה עם ציורי ארץ 
ישראל

 Judischer הוצאת  תכתבו",  טובה  "לשנה  גלויות   3
.(Köln) קלן ,Verlag

ציורי ירושלים, גדרה ומראה יפו מעל פני הים. 
לא היו בשימוש, מצב טוב. 

פתיחה: $100

189. גלויות ילדים – חנן פישר
18 גלויות ילדים, מאוירות על ידי חנן פישר וארנה קנלר.
גינה,  משקה  ילד   – שונות  בפעולות  ילדים  של  איורים 
של  מוסיקה  להקת  כובסת,  ילדה  בננות,  מוכר  ילד 
פורים  סוכות,   – חגים  של  איורים  כן,  כמו  ועוד.  ילדים, 

וברכות שנה טובה.
לא היו בשימוש. מצב טוב.

פתיחה: $180

188. Shanna Tova Postcards with 
Illustrations of Israel   
3 Shanna Tova postcards, Judischer Verlag 
Publishing, Köln. 
Illustrations of Jerusalem, Gedera and land-
scape of Jaffa overlooking the sea.
Unused. Good condition. 

Opening Price: $100

189. Postcards of Children – 
Chanan Fisher   
18 Postcards of children, illustrated by Chanan 
Fisher and Orna Kanler. 
Illustrations of children performing various 
activities – boy watering a garden, boy sell-
ing bananas, girl laundering, musical choir 
of children, and more. As well, illustrations 
of festivals – Succot, Purim and Shanna Tova 
greetings.
Unused. Good condition. 

Opening Price: $180

187. Shanna Tova Postcards   
13 various Shanna Tova postcards. Various 
publications and prints.
Some colorful and some black and white. 
Illustrations of Jewish soldiers praying; family; 
Elijah ascending to heaven; Tablets of the Ten 
Commandments, and more. 
9 postmarked, various conditions. Some stained. 

Opening Price: $250

190. "פרסים" 
10 "פרסים" – איורים צבעוניים מודפסים על קרטון.

בשופר,  תקיעה  מונטיפיורי,  משה  של  דיוקנו  ביניהם: 
איחולי שנה טובה, קריאה בתורה, בית כנסת ועוד.

גודל משתנה, מצב טוב. פריט אחד מעט מוכתם בתחתית.

פתיחה: $300

187188189



גלויות | 93 

190. “Prasim”  
10 “Prasim” – colorful illustrations printed 
upon cardboard. 
Including: portrait of Moshe Montefiore, blow-
ing of the Shofar, Shanna Tova greetings, read-
ing of the Torah, synagogue, and more. 
Various sizes, good condition. One item slightly 
stained on lower section. 

Opening Price: $300

191. ברכות שנה טובה
11 ברכות שנה טובה מעוטרות, מאוירות וצבעוניות.

הברכות בעלות שער מעוטר, ובתוכן ברכה מודפסת לרגל 
האחרות  צבעוני,  סרט  בעלות  כמחצית  החדשה.  השנה 

בעלות שער עם עיטורים מובלטים. אנגלית ויידיש.
גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $100

191. Shanna Tova Greetings   
11 decorated Shanna Tova greetings, illustrated 
and colorful. 
The cards have a decorated title page and a 
printed greeting for the new year appears inside. 
Approximately half have a colorful ribbon; the 
others have a title page with embossed decora-
tions. English and Yiddish. 
Various sizes, good condition. 

Opening Price: $100

192. ברכות שנה טובה 
24 גלויות שנה טובה מהוצאות שונות – כולן צבעוניות 

ומעוטרות.
תלויות  ומאזניים  דוד  מגן  של  רקמה  עם  גלויה  ביניהן: 

עליו; סמל מדינת ישראל מובלט; אוניות עולים, ועוד.
מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $200

192. Shanna Tova Greetings   
24 Shanna Tova postcards of various publica-
tions – all colorful and decorated. 
Including: postcard with an embroidered Star 
of David and a scale hanging above it; em-
bossed symbol of the State of Israel; immigrant 
ships, and more. 
Fair-good condition.

Opening Price: $200

193. גלויות שנה-טובה מצולמות 
– תל-אביב 

תל-אביב,  אנשים.  תצלומי  עם  טובה",  "לשנה  גלויות   2
 .1932 ,1930

בוגר.  אדם  של  בשני  תינוק,  של  תצלום  נראה  באחת 
עיטורים שונים מסביב. 

מצב טוב, כיתוב בעפרון בצדן האחורי. 

פתיחה: $100
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194. גלויות מצוירות ביד, שנות ה-50 
שנות  ביד,  וכתובות  מצוירות  ישראל  דואר  גלויות   10

ה-50.
הציורים מתארים חגים וחגיגות שונות (יום העצמאות, 

ראש השנה ועוד), חתומים.  
הגלויות),  בגב  כתמים (בעיקר  מעט  טוב.  מצב  בדואר.  נשלחו 

בגלויה אחת כתם דיו.

פתיחה: $200

195. גלויות שנה טובה – מעוטרות 
3 גלויות שנה טובה: קבר ר' מאיר בעל הנס בדפוס לי־
טוגרפי; איור תפוח בדבש; גלויה צבעונית לא מחולקת 

עם תבליטים מוכספים (לוחות הברית, שעון, מגן דוד).
שתי גלויות היו בשימוש, מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $100

194. Postcards with Hand-
Drawings, the 1950's  
10 Israel-Post postcards with drawings and 
writing by hand, the 1950's.
All the drawing are of festivals and various cel-
ebrations (Independence Day, Rosh Hashana 
etc.), signed.
All the postcards were sent in the post. Good 
condition. Few stains (mainly on the back of the 
postcards), on one postcard is an ink stain.

Opening Price: $200

195. Shanah Tovah Postcards 
– Decorated  
3 Shanah Tovah postcards: Tomb of Rabbi Meir 
Ba'al HaNess in lithographic print; illustration 
of apple with honey (black and white); colorful 
undivided postcard with silver embossing (tab-
lets of the law, clock, Maggen david).
Two postcards were used, fair-good condition.

Opening Price: $100

193. Photographed Shanna Tova 
Postcards - Tel-Aviv  
2 Shanna Tova postcards with photographs of 
people. Tel-Aviv, 1930, 1932. 
One is a photograph of a baby, the second of an 
adult. Various decorations surrounding. 
Good condition, writing in pencil on reverse side. 

Opening Price: $100
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196. גלויות שנה טובה – וינה
מאיר  מאת  איורים  עם  תכתבו",  טובה  גלויות "לשנה   4
קונשטאט: רמב"ם, רמב"ן, ר' יצחק אלפסי, ר' אשר בר 

יחיאל.
גלויה אחת היתה בשימוש. מצב טוב.

פתיחה: $120

197. "לשנה טובה תכתבו" - ברכות 
מוקדמות 

4 כרטיסי שנה טובה מסוף המאה ה-19, ראשית המאה 
ה-20. 

שלשה מהם צבעוניים ומעוטרים בפרחים.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

196. Shanah Tovah Postcards 
– Vienna  
4 postcards "LeShanah Tovah Tikatevu", illus-
trations by Meir Kunstadt: Rambam, Ramban, 
Rabbi Yitzchak Alfassi, Rabbi Asher Bar Yechiel.
One postcard used. Good condition.

Opening Price: $120

197. "You Shall be Written for a 
Good Year" – Early Blessings   
4 New Year cards from the end of the 19th cen-
tury, the beginning of the 20th century.
Three are colored and decorated with flowers.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $100
196
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198. להגנת תוצרתנו 
30 ימי תוצרת הארץ, עיצוב: צבי ברגמן. דפוס סטרוד, 

שנות ה-30. 
כרזה בהוצאת המרכז למען תוצרת הארץ. הדפס לינו־

ליאום בשלשה צבעים.
חתום: ב', ולמטה מצד שמאל: לינול. צבי ברגמן.

קפלים  חותמת,  קרטון.  על  מודבקת  טוב.  מצב  ס"מ.   95X63
ומעט קמטים. 

פתיחה: $1200

198. For the Protection of our 
Products  
30 days of Israeli production, designed by: Zvi 
Bergman. Stroud printing press, 1930's. 
Poster published by the Center for the Benefit 
of Israeli Products. Linoleum tricolor print. 
Signed: B., and in lower left section: Linol. Zvi 
Bergman. 
95X63cm. Good condition. Glued upon card-
board. Ink-stamp, folds and few creases. 

Opening Price: $1200

כרזות
Posters

198
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199. הכנוס הארצי של הנוער – משה 
וורוביצ'יק, 1949 

עיצוב:  מפא"י.  מטעם  הנוער  של  הארצי  הכנוס 
וורוביצ'יק. דפוס אחדות, 1949. 

צבעו־ כרזה  ותפקידו",  יעודו  בישראל,  הצעיר  "הדור 
ועליה  באלכסון  א"י  מפת  ובה  הדפס-עץ,  דמוית  נית 
בפינה  "וורוביצ'יק",  חתומה:  בים.  וספינות-עולים  עץ 

הימנית-עליונה.
וכתמים  קמטים  בקפל,  קרע  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   95X64

בודדים. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $1000

199. The National Youth 
Convention – Moshe Vorobeichic, 
1949  
The National Youth Convention of the Israeli 
Labor Movement. Designed by: Vorobeichic. 
Achdut publishers, 1949.
“The young generation in Israel, its mission 
and function”, colorful wood-print look poster, 
with a map of Israel placed diagonally, a tree 
on it, and immigrant ships in the sea. Signed: 
Vorobeichic on upper right corner. 
95X64cm. Fair-good condition. Tear on fold, few 
creases and stains.  Glued upon linen fabric for 
exhibition and preservation.

Opening Price: $1000199
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200. יובל תל-אביב 
תל- עירית  הוצאת  בס.  עצוב:  אביב.  תל  לעירנו  יובל 

אביב, 1959.
(תרס"ט-תשי"ט),  לתל-אביב  יובל  לכבוד  חגיגית  כרזה 
ובה תמונות מתקופות שונות של העיר, על רקע סמלי 

ודגלי העיר והמדינה.
קטנים  חורים  קמטים.  קפלים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   120X84

משוקמים. 

פתיחה: $300

201. יריד המזרח – שתי כרזות 
ליריד  הבאים  את  בברכה  מקבלת  1. תל-אביב-יפו 
המזרח. עצוב "שמיר", פרסום "דחף", 1962. כרזה ליריד 
שפות.  בשלש  תל-אביב  העיר  ברכת   .1962 המזרח, 
מפורסמים  ממבנים  בעיצובן  בנויות  הכרזה  אותיות 

בתל-אביב-יפו. 
96X67 ס"מ. מצב טוב. קפלים.

שנות  אורצל,  דפוס  רזינגר.  דן  עצוב:  המזרח.  2. יריד 
כרזה  המזרח".  יריד  יפתח  בערב  ב-8  ביוני   5" ה-60. 

צבעונית ובה ציור מבני יריד המזרח וסמלו.
97X66 ס"מ. מצב טוב. קפלים, קרע קטן בחלקה העליון. 

פתיחה: $500

200. 50th Anniversary of Tel-Aviv  
50th Anniversary for our city Tel-Aviv. Designed 
by: Bass. Published by the municipality of Tel-
Aviv, 1959. 
Formal poster in honor of the 50th anniversary 
of Tel-Aviv (1909-1959), which includes photo-
graphs from various periods of the city, over a 
background of symbols and flags of the city and 
the state of Israel. 
120X84cm. Fair condition. Folds, creases. Small 
restored holes. 

Opening Price: $300201. Levant Fair – Two Posters  
1. Tel-Aviv-Jaffa greets the guests of the Levant 
Fair. Designed by: “Shamir”, published by: 
“Dachaf”, 1962. Poster for the Levant Fair, 
1962. Greetings of the city of Tel-Aviv in three 
languages. Poster letters designed based upon 
famous structures in Tel-Aviv and Jaffa. 
96X67cm. Good condition. Folds. 
2. Levant Fair. Designed by: Dan Reisinger. 
Ortzel Publishing, 1960's. “The Levant Fair will 
open on June 5th at 8 o’clock p.m.”. Colorful 
poster with an illustration of the fair structures 
and symbol. 
97X66cm. Good condition. Folds, small tear on 
upper section. 

Opening Price: $500

200

201
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202. עשרים תמונות קיר – קק"ל 
תמונות קיר בצבעים, סדרת "בשדה ובכפר" לגני ילדים 
ולבתי-ספר יסודיים. קק"ל, ירושלים, [שנות ה-50-60].

20 כרזות צבעוניות עם איורים בנושא חקלאות – הכרם, 
הפרדס, הלול, הקיבוץ, הכפר, הרפת ועוד. אמנים שונים.

[20] כרזות, 50X35 ס"מ. מצב טוב מאד, במארז מקורי.

פתיחה: $200

202. Twenty Wall Posters – Keren 
Kayemet L’Yisrael   
Colorful wall posters, “BaSadeh U'VaKfar” 
series for kindergartens and elementary 
schools. Keren Kayemet L’Yisrael (JNF), 
Jerusalem, [1950's or 1960's].  
20 colorful posters with illustrations of agricul-
ture – vineyard, orchard, chicken coop, Kibbutz, 
village, cowshed, and more. Various artists. 
[20] posters, 50x35cm. Very good condition, in 
original case. 

Opening Price: $200

203. אוסף כרזות יום העצמאות, 
 1968-2004

הוצאת  שונים.  מעצבים  העצמאות,  יום  כרזות   45
המדפיס הממשלתי, 1968-2004.

החג.  לכבוד  שנה  מדי  נדפסות  העצמאות  יום  כרזות 
בין  תחרות  ונערכת  לשנה  משנה  משתנה  הכרזה  נושא 

מעצבים, כאשר העיצוב המנצח מופיע בכרזה. 
מופיעות  מהכרזות  (חלק  שנה   36 פני  על  רצוף  אוסף 

פעמיים). 
גודל ומצב משתנים, רוב הכרזות במצב טוב.

פתיחה: $400

203. Collection of Independence 
Day Posters, 1968-2004  
45 posters for Independence Day, various de-
signers. Governmental publishing, 1964-2004. 
Independence Day posters are printed yearly 
in honor of the holiday. The topic of the poster 
changes annually. Contest is conducted among 
the designers, and the winning design appears 
in the poster. 
Sequential collection of 36 years (some of the 
posters are duplicates). 
Various sizes and conditions, majority of posters 
in good condition.  

Opening Price: $400

202203
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204. בריגדה – אוטה ווליש, 1945
וליש.  ו[אוטה]  מכנר  [ארנסט]  ושילם!",  נקם  לי  "כי 
ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י, 1945.

כרזה ליום 1 במאי 1945. בחלקה העליון מתנוסס דגל 
הבריגדה היהודית, תחתיו ציור חיילים עם סמל הבריג־

דה על רקע אדום.
בין  עצב   –  (1903-1977) ווליש  אוטה  הגראפי  האמן 
שטרות  נוספים,  ובולים  עברי"  "דאר  בולי  את  השאר 
ומטבעות ישראליים ואף ייתכן שהיה זה שכתב בפועל 

את מגילת העצמאות.
וחורים  קרעים  עם  מאד  שביר  נייר  בינוני,  מצב  ס"מ.   48X33

בגדלים שונים (בעיקר בשולים), רוב הכרזה ברור ושלם.

פתיחה: $800

204. The Jewish Brigade - Otte 
Wallish, 1945  
"To me belongeth vengeance, and recompense!" 
Ernest Mechner and Otte Wallish. The General 
Hebrew Labor Federation in Israel, 1945. 
Poster for the first of May, 1945. A flag of the 
Jewish Brigade displayed upon the upper sec-
tion, beneath is an illustration of soldiers with 
the emblem of the brigade on red background. 
Designed by the graphic artist Otte Wallish 
(1903-1977) – among his designs are “Hebrew 
Post” stamps as well as additional stamps, Israeli 
bills and coins and it is quite possible that he is 
the one who actually wrote the Declaration of 
Independence as well. 
48X33cm. Fair condition, very delicate paper 
with tears and holes of various sizes (mainly in 
margins), most of the poster is clear and complete. 

Opening Price: $800

204
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תוי-ספר
Ex-Libris

205. אוסף תוי-ספר
38 תוי-ספר (אקס-ליבריס) של בעלי ספריות יהודים.

ביניהם: אינשטיין, ארלוזורוב, ליליאן. רובם בעברית. בין 
שטארק  ליליאן,  ש. ידידיה,  נמנים האומנים:  המעצבים 

ועוד. 
גודל משתנה, מצב מצוין, רובם לא היו בשמוש.

פתיחה: $180

205. Collection of Ex-Libris  
38 Ex-Libris of Jewish library owners.
Among them: Einstein, Arlosoroff, Lilien. 
Most are in Hebrew. Among the designers: S. 
Yedidya, Lilien, Starck and others. 
Various sizes, excellent condition, majority 
unused. 

Opening Price: $180

206. אוסף תוי-ספר 
ממוצא  רובם  יהודיים,  ספריות  בעלי  של  תוי-ספר   29

גרמני. 
חלקם כוללים תחריטים מקוריים.
גודל משתנה, מצב טוב עד טוב מאד.

פתיחה: $180

206. Collection of Ex-Libris   
29 Ex-Libris of Jewish library owners, the ma-
jority of German origin. 
Some include original engravings. 
Various sizes, good to very good condition. 

Opening Price: $180

207. Collection of Ex-Libris – 
Lilien, Budko, Struck, Raban  
8 Jewish Ex-Libris by the artists E. M. Lilien, 
Joseph Budko, Hermann Struck and Ze’ev 
Raban. 
Four of the Ex-Libris are designed by Budko 
and signed in his handwriting in pencil. 
Various sizes, very good condition. 

Opening Price: $320

207. אוסף תוי-ספר – ליליאן, בודקו, 
שטרוק, רבן

יוסף  ליליאן,  א"מ  האמנים  מאת  יהודיים,  תוי-ספר   8
בודקו, הרמן שטרוק וזאב רבן.

בחתימת-ידו  חתומים  בודקו  בעצוב  תוי-הספר  ארבעת 
בעפרון.

גודל משתנה, מצב טוב מאד. 

פתיחה: $320

205
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209. לוח זכרון – הרצל – "אגודת אחים" – 
רומניה, 1904

אדאבע־ אחים".  אגודת  חברת  מאנשי  להנפטרים  "ֵזֶכר 
שט (Odobesti), רומניה, 1904.

המת,  ולהלוית  חולים  לבקור  אחים  אגודת  "חבורת 
נוסדה באב תרס"ד". 

בדפוס  (מודפסת  מסגרת  בתוך  נתונה  נפטרים,  רשימת 
הנזכר  הראשון  הנפטר  אכסדרה).  בצורת  ליטוגרפי, 
בראש  תמונתו   ,(3.7.1904 (נפטר  הרצל  הוא  ברשימה 

הרשימה.

209. Memory Plaque – Herzl – 
"Agudat Achim" – Romania, 1904  
"In memory of the members of the Agudat 
Achim Group who died". Odobesti, Romania, 
1904. 
"Agudat Achim Group for visiting the sick and 
escorting the dead, established in Av 1904".
The list of dead is in a frame (lithographic 
printing, in the shape of a vestibule). The first 
dead mentioned in the list is Herzl (died July 3, 
1904), his picture heads the list.
78.5X59.5cm. Fair condition. Slight tears, creases 
and stains.

Opening Price: $700

208. תעודה לכבוד הברון יוסף פון ור־
טהיימר – וינה, 1880 

מאת  ורטהיימר,  פון  ריטר  יוסף  הברון  לכבוד  תעודה 
אגודת "אורורה". וינה, 1880.

באגודה  כבוד  לחבר  ורטהיימר  את  הממנה  תעודה 
.Der Humanitäts-Verein "Aurora" – "אורורה"

יוסף ריטר פון ורטהיימר (תק"ס-תרמ"ז 1800-1887), בן 
ומייסד  מחנך  בוינה.  עשירה  יהודית  סוחרים  למשפחת 
רשת גני-ילדים. יסד את גן הילדים הראשון בוינה בשנת 
ופושעים  משוחררים  אסירים  לשיקום  אגודה  וכן   1830
צעירים; היה מעורה ומעורב בענייני הקהילה היהודית 
אוסט־ ליהודי  אזרחי  לשויון-זכויות  המאבק  וממנהיגי 
אצולה  ותואר  כבוד  אות  לו  הוענקו   1868 בשנת  ריה. 

מהקיסר.
המסגרת נדפסה בדפוס ליטוגרפי, עם איורים ועיטורים 
בכתב-יד  נכתב  מהתעודה  חלק  אדומה.  ובדיו  מוזהבים 

אמנותי.
65.5X49.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים גסים בשוליים.

פתיחה: $600

208. Certificate in Honor of 
the Baron Joseph Ritter Von 
Wertheimer – Vienna, 1880  
Certificate in honor of Baron Joseph Ritter Von 
Wertheimer, from the Aurora Association. 
Vienna, 1880.
Certificate appointing Wertheimer as an hon-
orary member in the Aurora Association - Der 
Humanitäts -Verein "Aurora".
Joseph Ritter von Wertheimer (1800-1887), de-
scendant of a wealthy Jewish family in Vienna. 
Educator and founder of a chain of kinder-
gartens. Established the first kindergarten in 
Vienna in 1830 as well as an association for 
rehabilitation of released prisoners and juvenile 
delinquents; was involved in the Jewish com-
munity affairs and one of the leaders of the 
struggle for civil rights to the Jews of Austria. 
In 1868 he was decorated by the emperor with 
a nobility title.
Lithographic printing of Certificate's frame, 
with gilded and red ink illustrations and deco-
rations. Part of the certificate was written in 
artistic handwriting. 
65.5X49.5cm. Good condition. Significant tears 
to margins. 

Opening Price: $600

גרפיקה
Graphics

59.5X78.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים, קמטים וכתמים.

פתיחה: $700

208
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210. שנה טובה מ"ישיבה של מעלה" – 
גרמניה, 1886 

מעוצבת   – טובה  שנה   .Jeschiwo-Schel-Maloh
בצורת מניה. גרמניה, 1886.

שנה  המבטיחה  מעלה"  של  "ישיבה  מאת  תעודה 
טובה, עליה חתומים "מלאכי השרת". בדף השני צורפו 
"מלאכי  ידי  על  הם  גם  החתומים  שוברים   – "קופונים" 
השרת" ל-12 השנים הבאות, המבטיחים "עושר וכבוד", 
עם  ליטוגרפי  דפוס  ועוד.  והצלחה",  "רוחה  וחסד",  "חן 

מסגרת מוזהבת.
לאורך  וקרעים  קיפול  סימני  בינוני.  מצב  ס"מ.   28.5 דף,   [2]

הקיפול.

פתיחה: $120

210. Shanna Tova from “The 
Heavenly Court” – Germany, 1886  
Jeschiwo-Schel-Maloh. Shanna Tova – designed 
in the format of a share certificate. Germany, 
1886.
Document from “The Heavenly Court” which 
guarantees a good year, signed by: “Malachei 
HaSharet” [angels]. The second page includes 
coupons – also signed by “Malachei HaSharet” 
for the coming 12 years, guaranteeing wealth 
and honor, grace and benevolence, wellbeing 
and success, and more. Lithographic print with 
gilded frame. 
[2] leaves. 28.5cm. Fair condition. Folding marks 
and tears along the fold. 

Opening Price: $120

211. בנק אוצר התישבות היהודים 
– תעודת-מניה 

היהודים"  התישבות  "אוצר  בנק  של  תעודת-מניה 
(יידישע קולוניאל באנק). ספטמבר, 1900.

הבנק נוסד בהחלטת הקונגרס הציוני ה-2 בבאזל בשנת 
1898 ומייסדיו שאפו לרכוש את אדמות ארץ ישראל.

דף ה"קופונים" בנפרד, חלקם מומשו.
34X18 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

211. The Jewish Colonial Trust 
–Share Certificate     
Share certificate of The Jewish Colonial Trust 
Bank (Yiddishe Colonial Bank). September, 
1900.
The bank was established by the resolution of 
the Second Zionist Congress in Basel in the 
year 1898 and its founders intended to purchase 
plots of land in Israel. 
The “coupon” page is separate, some were 
cashed. 
34X18cm. Good condition. 

Opening Price: $120

210
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213. קישוט לסוכה – מזרח – ירושלים
"דפוס  בודד,  דף  מזרח.   – ימים  שבעת  תשבו  בסוכות 

רוהלד ירושלם", תחילת המאה ה-20.
עם  כחולה,  בדיו  נדפס  בסוכה.  לתלייה  גדול  בודד  דף 
קידוש  ובתי-כנסת,  קברים  הקדושים,  המקומות  ציורי 
לחג הסוכות, סדר אושפיזין, עיטורי דקלים ואריות ועוד.

62X49.5 ס"מ. מצב טוב. מקופל. קרעים קלים בשוליים.

פתיחה: $120

212. Share of Carmel Mizrachi – 
Warsaw, 1902  
Société en Commandite 'Carmel Oriental' – 
Share of Carmel Mizrachi. Warsaw, 1902.
Share in Russian and French equal to 100 
Rubles.
In 1902, Carmel Mizrachi was registered by the 
Warsaw government as a company whose goal 
is to sell Eretz Israel's wines and fruits in orient 
countries. Thanks to the efforts of the Zionist 
activist Ze'ev Gluskin, the Chovevei Zion in 
Russia signed within several months on stock 
shares of 15,000 Rubles.
[2] pages, 39.5cm. Good condition. Thick, high-
quality paper. Stains.

Opening Price: $150

213. Decoration for the Succa - 
Mizrach – Jerusalem   
BeSuccot Teshvu Shivat Yamim – Mizrach. 
Single leaf, Jerusalem Rohld Printing Press, 
beginning of 20th century.
Single large leaf to be hung in the Succa, printed 
in blue ink, with illustrations of the holy sites, 
tombs and synagogues, Kiddush for Succot, 
Seder Ushpizin, palm tree and lion ornaments, 
and more. 
49.5X62cm. Good condition. Folded. Slight tears 
in margins.

Opening Price: $120

212. מניה של כרמל מזרחי - ורשה, 1902 
 –  Société en Commandite 'Carmel Oriental'

מניה של "כרמל מזרחי". ורשה, 1902.
מניה ברוסית ובצרפתית, בערך של 100 רובל. 

בממשלת  מזרחי"  "כרמל  חברת  נרשמה   1902 בשנת 
ארץ-ישראל ופי־ ורשה כחברה שמטרתה מכירת יינות 
רותיה בארצות המזרח. בהשתדלותו של הפעיל הציוני 
מספר  בתוך  ברוסיה  ציון  חובבי  חתמו  גלוסקין,  זאב 

חודשים על מניות בסך 15,000 רובל. 
[2] עמ', 39.5 ס"מ. מצב טוב. נייר עבה ואיכותי. כתמים. 

פתיחה: $150

214. בית כנסת אהל מועד 
קבלה על תרומת לירה א"י אחת לבנין בית הכנסת אהל 

מועד בתל אביב.
הדפס של תוכנית בית הכנסת בגדול בצבע ירוק, וסביב 
פירוט  מאחור  בכחול.  צמחי  מוטיב  בעלי  עיטורים 

זכויות הנדיבים.
[1] דף, 20.5X21.5 ס"מ. מצב טוב. לא היתה בשימוש.

פתיחה: $100

214. Ohel Mo’ed Synagogue   
Receipt for the donation of one Israeli Lira to 
the Ohel Mo’ed Synagogue in Tel-Aviv. 
Large green print of the synagogue plan, sur-
rounded by blue plant motif design. Detailing 
of donor’s rights on reverse side. 
[1] leaf, 20.5X21.5cm. Good condition. Unused. 

Opening Price: $100
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215. תעודות-מניה וקבלות 
 .1925 ירושלים,  בונה".  "סולל  חברת  1. תעודת-מניה, 

על-שם ד"ר גרשם שלום.
2. שטר בדפוס ליטוגרפי, "בית התבשיל הכללי והכנסת 
אורחים ירושלם", בערך של דולר אחד. דפוס ליטוגרפי 

"מונזון".
גור- מאיר  בעיצוב  ליטוגרפי,  בדפוס  3. תעודת-מניה 
בארץ- בני-ישיבות  להתאכרות  "חברה  רבן,  וזאב  אריה 

ישראל". ירושלים, [שנות ה-30?].
תל- מוגבל".  בערבון  עם  קפת  "בנק  4. תעודת-מניה, 

אביב, 1955. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

215. Share Certificates and 
Receipts   
1. Share certificates, Solel Boneh Company. 
Jerusalem, 1925. Name of owner: Dr. Gershom 
Shalom.
2. Bill in lithographic print, “General soup 
kitchen and hostel in Jerusalem”, value of one 
dollar. Monsohn Lithographic Printing. 
3. Stock certificate in lithographic print, de-
signed by Meir Gur Aryeh and Ze’ev Raban, 
“Association for the settlement of Yeshivah 
students in Israel”. Jerusalem, [1930's?]. 
4. Share certificate, “Bank Kupat Am Ltd.”. 
Tel-Aviv, 1955.
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $120

216. "לקראת שבת" – בצלאל, 1937 
ליטוגרפי.  בדפוס  כרזה   – ונלכה"  לכו  שבת  "לקראת 

דפוס מונזון, ירושלים, 1937.
מעשה ידי רפאל אברהם שלם (נולד 1888), אמן בצלאל. 
(כפי   1916 בשנת  כבר  ציורו  את  להדפיס  רצה  שלם 
עבורו  יקרות  היו  הדפוס  הוצאות  אך  בציור),  שמופיע 

והוא זכה לבצע את ההדפסה רק בשנת 1937.
64X41 ס"מ. מצב טוב. נייר עבה.

פתיחה: $250

216. Likrat Shabbat – Bezalel, 
1937  
“Likrat Shabbat Lechu V’Nelcha” – poster 
in lithographic print. Monsohn Printing. 
Jerusalem, 1937.
Product of Refael Avraham Shalem (born in 
1888), Bezalel artist. Shalem wanted to print his 
illustration in the year 1916 (as appears in the 
illustration), however, he was unable to afford 
the printing expenses. He succeeded in print-
ing it only in the year 1937. 
64X41cm. Good condition. Thick paper. 

Opening Price: $250

217. אוסף תויות יין ומשקאות – פולין
76 תויות למשקאות שונים, עם פרסום בית-עסק יהודי 

בו נתן להשיג את המשקאות. פולין.
משקאות אלכוהוליים שונים, על חלק מהתויות חותמת 
"י"ש כשר לחג הפסח בהכשר הראבינאט מווארשא...". 
מצורפות פתקאות נייר עם הטקסט המופיע בחותמת, 

מודפס. תויות רבות מופיעות יותר מפעם אחת.
גודל משתנה. מצב משתנה, גרוע עד טוב מאד.

פתיחה: $200

217. Collection of Wine and 
Beverage Labels – Poland    
76 labels of various beverages, with the adver-
tisement of a Jewish shop where the beverages 
can be purchased. Poland. 
Various alcoholic beverages, some of the labels 
have the stamp “Kosher for Passover under 
the supervision of the Warsaw Rabbinate…”. 
Attached are printed notes with the text 
which appears on the stamp. Many labels are 
duplicates. 
Various sizes. Various conditions, poor to very 
good. 

Opening Price: $200

215
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218. קמיע מודפס – בגדד, 1940 
"בן פורת יוסף" - קמיע בדפוס ליטוגרפי. בגדד, [1940?].
פסוקים  ומסביב  יד,  כף  בתוכה  גדולה,  ה'  אות  במרכז 

ושמות.
31X20 ס"מ. מודבק לעץ, במסגרת. מצב בינוני. כתמים וקרעים.

פתיחה: $200

219. ניירות לעטיפת תפוזים
עם  לייצוא,  תפוזים  לעטיפת  ועדינים  דקים  דפי-נייר   9

הדפסים צבעוניים או כחולים.
הכיתוב המודפס שונה מנייר לנייר: "לורד", "גלדיאטור", 
נכתב  כולם  על  ועוד,  "פיל"  [דוד],  "מגדל"  "כנען", 

"תוצרת פלשתינה". אנגלית.
גודל משתנה, מצב טוב. קמטים. 

פתיחה: $120

218. Printed Amulet – Baghdad, 
1940  
“Ben Porat Yosef” – Amulet in lithographic 
print. Baghdad, [1940?]. 
In the center a large “ה'” appears within the 
palm of a hand, surrounded by verses and 
names. 
31X20cm. Glued to wood, within a frame. Fair 
condition. Stains and tears. 

Opening Price: $200

219. Papers for Packaging of 
Oranges   
9 Thin and delicate paper sheets for packag-
ing oranges for export, with colorful or blue 
printings. The prints vary from paper to paper: 
“Lord”, “Gladiator”, “Canaan”, “Migdal” 
[David], “Pill” and more. “Product of Palestine” 
written on all of them. English. 
Various sizes, good condition. Creases.  

Opening Price: $120

218219



חתימות, כתבי-יד וארכיונים | 107 

חתימות, כתבי-יד וארכיונים
Signatures, Manuscripts and Archives

220. סאלאמאנדרא (סלמנדרה) – עותק 
מקורי עם תיקוני המחבר

סאלאמנאדרא, קא צטניק 135633. [1946]. יידיש.
במכונת  מודפס  סלמנדרה,  הספר  של  המקורי  העותק 
כתיבה על נייר דק, עם הערות רבות בכתב-יד המחבר. 
כפי הנראה, זה הוא כתב היד שעל פיו נדפסה המהדורה 

הראשונה.
מחנה  משרידי  פולין,  יליד   ,(1917-2001) דינור  יחיאל 
הגיע  משפחתו.  כל  את  איבד  שם  אושוויץ,  ההשמדה 
עם "הבריחה" לישראל דרך איטליה והקדיש את עצמו 
לכתיבה על חוויותיו מהמחנה, תוך שמירה על אנונימיות 
נחשפה  זהותו  צטניק.  ק.  העט  בשם  ושימוש  מוחלטת 
במשפט אייכמן, עת עלה על דוכן העדים. ספרו הראשון 
(ורשה,  ליגע"  "קולטור  בהוצאת  יצא  צוויאונצוונציק 
1931), אולם הוא עשה כל מאמץ להשמיד עותקי ספר 
את "סלמנדרה",  כתב  מהמחנה  שחרורו  לאחר  מיד  זה. 
במחנה- שהותו  בזמן  כנראה  שבועות,  שלשה  במהלך 
תורגם  לישראל,  הובא  היד  כתב  באיטליה.  עקורים 

לעברית וראה אור לראשונה בשנת 1946.
[2], 97; 129; 45; 48; 10; 18 דף (סה"כ 349 דף), 33 ס"מ, מו־

דפסים במכונת כתיבה על צד אחד של הדף. מצב טוב. מעט 
כתמים וקמטים. כריכת קרטון פשוטה ופגומה.

פתיחה: $8000

220. Salamandra – Original Copy 
With Author’s Corrections  
Salamandra, Ka Tzetnik 135633. [1946]. 
Yiddish.
The original copy of the book “Salamandra”, 
typewritten on thin paper, with many re-
marks in the author’s handwriting. The first 
edition of the book is apparently based on the 
present manuscript.
Yehiel Denur (1917-2001), native of Poland, was 
among the Auschwitz Death Camp survivors, 
where he lost his entire family. He immigrated 
to Israel via Italy with the “Brycha” and devoted 
his life to writing about his life experiences at 
the camp, while remaining completely anony-
mous and using the pseudonym K. Tzetnik. His 
identity was revealed at the Eichmann trial, as 
he was summoned to the witness stand. His first 
book Zwei Un Zwanzig was published by “Kultur 
Lige” (Warsaw, 1931), however he did whatever 
he could to destroy copies of this book. He took 
three weeks to write “Salamandra” right after 
his release from the camp,  apparently during 
his stay at the Machaneh Akurim in Italy. The 
manuscript was brought to Israel, translated 
into Hebrew and first published in 1946.
[2], 97; 129; 45; 48; 10; 18 leaves (a total of 349 
leaves). 33cm. Typewritten on one side of the leaf. 
Good condition. Few stains and wrinkles. Plain, 
damaged binding.

Opening Price: $8000
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221. חיים נחמן ביאליק - מכתב ליעקב 
פיכמן, 1915

חיים נחמן ביאליק, גלויה בכתב-יד, ממוענת אל [יעקב] 
פיכמן, 20.7.1915.

עשרה  בעוד  לאודסה  הגעתו  על  ביאליק  כותב  בגלויה 
שבכוונתם  ספר  לגבי  פיכמן  עם  פגישה  ומתאם  ימים, 
נח,  קצת  כאן  "אני  ביאליק:  כותב  עוד  לאור.  להוציא 
שני  כתבתי  שגם  לעצמך  ותאר  סיפור,  נקי  על  מעתיק 

שירים". רוסית.
מצב בינוני, כתמים, חותמות דואר.

פתיחה: $350

222. פרץ סמולנסקין – מכתב בנושא 
"השחר" – וינה 

פרץ סמולנקין, מכתב ממוען אל "ידידי היקר והנכבד". 
[ללא ציון מקום ותאריך].

"...אני עניתי אותו דבר כאשר אענה לכל היועצים אותי 
ימות  או  דרכו  פי  על  יחיה  'השחר  השחר:  דרך  לשנות 
השי־ וכאשר  המתקדשים'  צורת  ילבוש  לא  אך  בכבוד, 
בותי דבר לאחד מאוהבי הצבוע הגדול הילדעסהיימער 
כלבים  לפשוט  גויתי  למכור  לי  נקל  בברלין...  בהיותי 
ידם  משכו  הזה  הדבר  ועל  לחם...  פתיתי  בעד  בשוק 

מהשחר עשרים חותמים, ואני לא שמתי לבי אליהם". 
במכתב מוזכרים מספר סופרים ואנשי-רוח בני התקופה.
ופובלי־ עורך  סופר,   ,(1842-1885) סמולנסקין  פרץ 
מראשי  ובהמשך  "ההשכלה"  תנועת  מאנשי  ציסט, 
תנועת חובבי-ציון. הקים בוינה את אגודת הסטודנטים 
הלאומית "קדימה". בשנת 1868 ייסד בוינה את "השחר", 
של  אקטואליה  בבעיות  שעסק  ראשון,  עברי  כתב-עת 
היהודים, הטיף לשיבת-ציון ופרסם מאמרים רדיקליים.

דף בודד כתוב משני צדדיו, 22 ס"מ. מצב בינוני. קמטים, נייר 
לחיזוק מודבק בשוליו, קרעים קלים.

פתיחה: $200

221. Chaim Nachman Bialik - 
Letter to Ya'akov Fichman, 1915  
Handwritten postcard by Chaim Nachman 
Bialik, addressed to Ya'akov Fichman, 20.7.1915.
In the postcard, Bialik writes about his im-
minent visit to Odessa, ten days from then, in 
order to arrange a meeting with Fichman about 
a book they both intend to publish. Bialik also 
writes: “I am here, resting a bit, copying a story 
and I have also written two poems”. Russian.
Fair condition, stains, post stamps.

Opening Price: $350

222. Peretz Smolenskin – Letter 
about “Ha-Shachar” – Vienna 
Peretz Smolenskin, letter addressed to “My 
dear and honored friend”. [No mention of loca-
tion and date].
“I have answered and will continue to answer 
the same thing to those who advise me to 
change the way of Ha-Shachar: ‘Ha-Shachar 
will live on in its own way or will die with 
honor, but will not take the shape of pious 
[hypocrites], and as I have already told one of 
the great hypocrite, Hildesheimer’s followers 
during my stay in Berlin… it is easier for me 
to enslave myself and remove dog skin for a 
living than change Ha-Shachar’s way… and 
because of that conviction twenty signatories 
already gave up on Ha-Shachar, and I haven’t 
paid any attention to any of them”. 
This letter mentions several authors and intel-
lectuals of that time.
Peretz Smolenskin (1842-1885) writer, editor 
and publicist, of the Enlightenment Movement 
and later one of the leaders of Chovevey Zion 
movement. Established in Vienna the na-
tional students association "Kadima". In 1868 
established in Vienna the "Ha-Shachar", first 
Hebrew periodical, that dealt with current 
Jewish affairs, preached about Shivat Zion and 
published radical articles.
Single leaf with writing on both sides, 22cm. Fair 
condition. Wrinkles, support paper glued to the 
edges, light tears.

Opening Price: $200
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223. אלכסנדר צדרבוים עורך "המליץ" – 
שני מכתבים

אודיסה,  בכתב-יד.  מכתבים  שני  צדרבוים,  אלכסנדר 
 .1866 ,1864

יונה  חיים  והחוקר  לסופר  צדרבוים  ששלח  במכתבים, 
את  בהרחבה  היתר  בין  מתאר  פטרבורג,  מסט.  גורלנד 

שגרת יומו העמוסה וטרדותיו כעורך "המליץ".
עסקן   ,(1816-1893) האר"ז   – צדרבוים  הלוי  אלכסנדר 
"המליץ",  עתון  את   1860 בשנת  ייסד  ופובליציסט, 
עמד  הצארית,  רוסיה  בתחומי  הראשון  העברי  העתון 

בראשו עד לפטירתו.
של  רשמי  נייר  על  המכתבים  אחד  משתנים.  ומצב  גודל 

"המליץ", ומכתב אחד נחתך באמצעו.

פתיחה: $150

223. Alexander Zederbaum 
Editor of “Ha-Melitz” – Two 
Letters  
Alexander Zederbaum, two handwritten let-
ters. Odessa, 1864, 1866.
Letters by Zederbaum sent to the researcher and 
writer Haim Yona Garland from St. Petersburg, 
describing in great details, among other things, 
his busy daily routine and concerns as editor of 
“Ha-Melitz”.
Alexander HaLevi Zederbaum – HaErez (1816-
1893), public activist and publicist, founded the 
“Ha-Melitz” journal in 1860, the first Hebrew 
journal in Russia under the Tzar Regime, he 
directed the journal until his passing.
Varying sizes and conditions. One of the letters is 
written on official “Ha-Melitz” paper, one letter is 
cut on the middle.

Opening Price: $150

224. יחיאל מיכל פינס – הקדשה מרגשת
יחיאל מיכל פינס, הקדשה בכתב-ידו על דף נייר. 

בשם  ספר  לבנו [?]  המעניק  פינס  של  מרגשת  הקדשה 
"הלבנון", לרגל הגיעו לגיל מצוות.

"כי ידע תדע כי לא לחנם הנך חי, וענית ואמרת: אכן נוח 
לו לאדם שנברא משלא נברא!". 

סופר  דעות,  הוגה  פינס (1843-1913),  מיכל  יחיאל  רבי 
ציוני, ממיסדי עיתון "הלבנון", מאבות הציונות הדתית.

ההקדשה באותיות רש"י.
דף בודד, 21.5X14.5 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמי חלודה. נייר-

דבק בצדו האחורי.

פתיחה: $180

224. Yechiel Michal Pines – Warm 
Dedication  
Yechiel Michal Pines, handwritten dedication 
on a leaf of paper.
Pines' warm dedication, giving his son [?] a 
book by the name of "Halevanon" for his bar-
mitzvah. "Because you should know that 
you are not living in vain, and you shall say: 
Indeed, it is better for man to have been cre-
ated than had he not been created!". 
Rabbi Yechiel Michal Pines (1843-1913), phi-
losopher, Zionist author, of the founders of the 
newspaper Halevanon, one of the founders of 
religious Zionism. The dedication is written in 
Rashi script.
Single leaf, 14.5X21.5cm. Good condition, slight 
foxing. Tape on its back.

Opening Price: $180
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225. שאול טשרניחובסקי – מכתב
אזרחי.  מר  אל  בכתב-יד,  מכתב  טשרניחובסקי,  שאול 

תל-אביב, ינואר 1939.
בעתון  שנשאל  שאלה  על  טשרניחובסקי  עונה  במכתב 
"הארץ" ומסביר את סיבת השם העברי למחלה "אדמת" 
בעל  את  שואל  הייתי  "אולי  הומוריסטית:  בלשון 

התשובה מה אדום בעברית...".
דף בודד, 21 ס"מ. מצב בינוני, כתמי חלודה, כתמי דיו.

פתיחה: $150

225. Shaul Tchernichovsky – A 
Letter
Shaul Tchernichovsky, a handwritten letter, to 
Mr. Ezrachi. Tel-Aviv, January 1939.
In the letter, Tchernichovsky answers the 
question asked in the newspaper Ha'aretz and 
humorously explains the reason for the Hebrew 
name for German measles (Ademet, derived 
from Adom - "red"): "Perhaps, I would ask a 
repentant what Red is in Hebrew…". 
Single leaf, 21cm. Fair condition, foxing, ink stains.

Opening Price: $150

226. ז'בוטינסקי – מכתב המלצה
חתום  ידו,  בכתב  שורות  שש  בן  פתק  ז'בוטינסקי,  זאב 

בחתימת-ידו.
המלצה על ידידו, אלעזרוב, למשרת שומר.

עליונה  שורה  תיוק,  חורי  חותמת,  בינוני,  מצב  ס"מ.   13x8
(כנראה שם הנמען) חסרה.

פתיחה: $120

226. Jabotinsky – 
Recommendation Letter  
Ze’ev Jabotinsky, Six lines on a paper slip hand-
written and hand signed by him.
Recommending his friend El'azarov for a 
watchman job.
8X13cm. Fair condition, stamp, filing holes, first 
line (apparently the name of the addressee) is 
missing.

Opening Price: $120

227. דוד בן-גוריון - מכתב בנושא ספרים
לאנגלית,  הרשמי  ותרגומו  תגובה  מכתב  בן-גוריון,  דוד 
 Associated העתון  כתב  גוטגטרוי,  אריק  למר  ממוען 

Press,      במארס 1958.
תשובת בן-גוריון לארבע שאלותיו של הכתב מתייחסות 
מציין  מכתבו  סוף  לקראת  עליו.  שהשפיעה  לספרות 
בן-גוריון כי לדעתו "לא טוב לקרוא הרבה ספרים אלא 
כגון:  מובחרים,  ספרים  פעמים  הרבה  לקרוא  מוטב 
ארבעה  או  ושלושה   ... תוקידידס  אפלטון,  התנ"ך, 

מסופרי הדורות האחרונים".
המכתב כתוב ומודפס על נייר-מכתבים רשמי של ראש 

הממשלה, עם חתימתו של בן-גוריון בכתב-יד.
[3] דף, 28 ס"מ. מצב טוב. קפלים לרוחב הדפים.

פתיחה: $600
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227. David Ben-Gurion – Letter 
Concerning Books  
David Ben-Gurion, a reaction letter with its 
formal English translation, addressed to Mr. 
Arik Gottgetreu, reporter for the Associated 
Press newspaper, March 27, 1958.
Ben Gurion’s answers to the four questions asked 
by the reporter regarding the literature which 
had influenced him. Towards the end of his 
letter, Ben Gurion claims that according to him 
“It isn’t good to read many books, rather, it is 
better to read many times selected books such 
as: the Bible, Plato, Tokidides … and three or 
four of the latest generations’ authors”.
The letter is written and printed on official 
prime minister paper, with David Ben-Gurion’s 
handwritten signature.
[3] Leaves, 28cm. Good condition. Folding marks 
over the leaves’ width.

Opening Price: $600

228. דוד בן-גוריון – מכתב חתום - מחתרות
על  בכתב-ידו,  חתום  מודפס,  מכתב  בן-גוריון,  דוד 
הרב  את  נשלח  ישראל.  מדינת  של  רשמי  נייר-מכתבים 
הרב  לציון,  הראשון  ואל  הרצוג,  הלוי  יצחק  הראשי, 

יצחק נסים. 18 באפריל 1955.
תגובתו על מכתב, אשר קבל מאמהות שילדיהן נעצרו: 
"...עלי להעמיד אתכם מיד על אי-אמת אחת שבמכתב 
ע"י  ונערך  נכתב  כי  לשער  (ויש  האמהות  ע"י  החתום 
עו"ד או אחד ממקורבי הארגון הטרוריסטי, שהנידונים 
שייכים אליו) [...] במכתב נאמר כי האסירים נדונו לפי 
תקנות שעת חירום מימי הבריטים. אין זאת אמת. הם 
נידונו על פי חוק שנחקק במדינת ישראל על ידי מועצת 

המדינה הזמנית...".
("מלכות  "צריפין"  למחתרת  מתכוון  בן-גוריון  כי  אפשר 
בראשית  ולאומי  דתי  רקע  על  פעלה  אשר  ישראל"), 
שנות ה-50. אנשי "צריפין", נערים ברובם, הציתו חנויות 

לא כשרות, זרקו רימון על שגרירות צ'כוסלובקיה והט־
הכריזה   1953 בשנת  הרוסית.  בקונסוליה  פצצה  מינו 
מונח  טרור,  ארגון  היא  "צריפין"  שמחתרת  הממשלה 
חברי  התש"ח 1948".  הטרור,  למניעת  ב"פקודה  הטבוע 
למאסר  נידונו  ומנהיגיה  השב"כ,  בידי  נתפסו  המחתרת 
ממושך. באפריל 1955 הם שוחררו בהמלצת ראש השב"כ 
וראש הממשלה. עורך הדין "האלמוני" שמזכיר בן-גוריון 
הוא ככל הנראה עו"ד שמואל תמיר, בעברו לוחם אצ"ל, 
שהיה למגנם של ארגונים אנטי-ממסדיים רבים באותה 

תקופה והגן, בין היתר, על אנשי מחתרת "צריפין".
[1] דף, 28 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $500

228. David Ben Gurion – Signed 
Letter – Underground Movements  
David Ben Gurion, printed letter, signed in his 
handwriting, on official stationary of The State of 
Israel. Sent to the Chief Rabbi, Yitzchak HaLevi 
Herzog, and to the Rishon Letzion (Sephardi 
Chief Rabbi), Yitzchak Nissim. April 18, 1955.
Response to a letter that he received from 
mothers whose children were arrested: "I must 
immediately make you aware of one untruth 
in the letter signed by the mothers (and we 
can assume that it was written and edited by a 
lawyer or one of the associates of the terrorist 
organization to whom the sentenced belong) 
[…] In the letter it says that the prisoners were 
adjudicated according to the emergency regu-
lations from the days of the British Mandate. 

This is not true. They were adjudicated accord-
ing to the law that was legislated in The State 
of Israel by the Provisional State Council…".
Possibly, Ben Gurion means the Tzrifin under-
ground ("Malchut Israel"), which operated on a 
religious and national background in the begin-
ning of the 1950's. The Tzrifin people, mostly 
young men, burned non-kosher stores, threw 
a grenade at the Czechoslovakian embassy and 
hid a bomb in the Russian consulate. In 1953, the 
government announced that the Tzrifin under-
ground is a terrorist organization, a term coined 
in the "Ordinance for Terror Prevention, 1948". 
The underground members were caught by the 
Israel (General) Security Agency, and its leaders 
were sentenced to many years imprisonment. 
On April, 1955, they were released by the rec-
ommendation of the Head of the Israel Security 
Agency and the Prime Minister. The "anony-
mous" lawyer mentioned by Ben Gurion is ap-
parently Attorney Shmuel Tamir, who formally 
was an Etzel (Irgun) fighter, and later defended 
many anti-institute organizations in those days, 
including the people of the Tzrifin underground.
[1] leaf, 28cm. Good condition.

Opening Price: $500
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229. דוד בן-גוריון – מכתב מטעם מועצת 
בית התנ"ך

של  נייר-מכתבים  על  מודפס  מכתב  בן-גוריון,  דוד 
לחקר  החברה  לתנ"ך,  העולמית  היהודית  "החברה 
ירושלים,  ברעם.  משה  ח"כ  אל  בישראל",  המקרא 

.15.12.1970
המקרא  לחקר  החברה  נשיא  בן-גוריון,  מזמין  במכתב 
בית  למועצת  כחבר  להצטרף  ברעם  ח"כ  את  בישראל, 
התנ"ך בירושלים – "בית שיאצור בתוכו כל פירוש, ספר 
ויצירה שנתפרש ונוצר ביהדות לדורותיה בזיקה לספר 
הספרים, וכל יצירה של חכמי אומות העולם שניכרת בה 

השפעת התנך". חתימתו של בן-גוריון בכ"י.
[1] דף, 27.5 ס"מ. מצב טוב. חורי תיוק וסימני מהדק.

פתיחה: $250

229. David Ben Gurion – Letter on 
Behalf of the Beit Ha-Tanach  
David Ben Gurion, letter printed on “The 
Worldwide Jewish Bible Research Association 
in Israel” letter paper, addressed to Knesset 
Member Moshe Bar’am. Jerusalem, 15.12.1970.
In his letter, Ben Gurion, head of the Bible 
Research Association in Israel, invites Knesset 
Member Bar’am to join the Beit Ha-Tanach 
Committee in Jerusalem – “An institution that 
will store every commentary, book or work of 
art that was ever created or written on the Book 
of Books by Jews of all times and every work 
of art by the World Nations Scholars, that has 
been influenced by the Bible”. Hand signed by 
Ben Gurion.
[1] leaf, 27.5cm. Good condition. Filing holes and 
stapler marks.

Opening Price: $250

230. משה שרתוק (שרת) - מכתב חתום, 
1918

העברית  העדה  ועד  אל  בכתב-יד  מכתב  שרתוק,  משה 
בחיפה, כ"א כסלו ע"ט [1918]. 

שרת כותב על נער ירושלמי בן 16 שנמצא בחאלב ללא 
לו 1  לתרום  הועד  מאנשי  ומבקש  ואמצעי-מחיה,  כסף 
בנוסף,  לירושלים.  לשוב  שיוכל  מנת  על  מצרית  לירה 
הנער  שהות  בעבור  שלו  ההוצאות  את  יכסו  כי  מבקש 

בחיפה.
[1] עמ', 27 ס"מ. מצב בינוני, קפלים וקמטים בעיקר בפינות. 

קרעים קטנים בשוליים.

פתיחה: $150

230. Moshe Shertok (Sharett), 
Letter and Signature, 1918 
Moshe Shertok, Handwritten letter to the 
Hebrew Community Board in Haifa, [1918].
Sharett writes about a 16 year old boy who was 
found in Halab (Aleppo) with no money or any 
means of sustenance and asks the members of 
the Board to donate one Egyptian Pound so 
he could return to Jerusalem. He also asks the 
members of the Board to cover his expenses for 
the young man’s stay in Haifa.
[1] page, 27cm. Fair condition, folds and wrinkles, 
mainly on the corners. Small tears on the leaves 
edges.

Opening Price: $150

231. משה שרת ויצחק בן-צבי – חתימות על 
הצעות חוק 

7 הצעות חוק, שנות ה-50. 
יצחק  רה"מ),  ומ"מ  חוץ  (שר  שרת  משה  ע"י  חתומות 
בין  בממשלה.  אחרים  ושרים  המדינה)  (נשיא  בן-צבי 
החוקים: חוק אגרות הרשם הכללי, חוק המילווה, חוק 
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231. Moshe Sharett and Yitzchak 
Ben-Zvi – Signatures on Draft 
Legislation
7 draft legislations, the 1950's.
Signed by Moshe Sharett (Foreign Minister 
and Deputy Prime Minister), Yitzchak Ben-Zvi 
(Israel President) and other government min-
isters. Some of the laws: the General Registrar 
Fee Law, the Loan Law, Law for Extension of 
Validity of Emergency Regulations, etc. All the 
laws are bound with a blue and white ribbon 
and carry Israel's stamp.
25cm. Good condition.

Opening Price: $200

232. יצחק בן-צבי - שלשה מכתבים, שנות 
ה-30

על  בכתב-יד  ומכתב  מודפס  מכתב  בן-צבי,  1-2. יצחק 
המשוחררים.  החיילים  ארגון  אל  רשמי,  ניר-מכתבים 

פברואר 1935. שניהם חתומים בחתימת-ידו.
בנימי־ יוסף  לחבר  מצבה  בהקמת  עוסקים  המכתבים 
קיסריה  מחוף  גרניט  עמוד  להביא  מעוניין  בן-צבי  ני. 
למטרה זו וכותב כי "זוהי המצבה הכי פשוטה והכי יפה 

ואין להשוות אתה כל מונומנט של בטון או אבן".
יוסף בנימיני (1879-1933) – מחברי "פועלי ציון", ידיד 
(מאוחר  החיילים"  "גבעת  מקים  ובן-צבי,  בן-גוריון  של 
יותר אביחיל). נפל בפברואר 1933 בעת הגנה על הישוב.
3. יצחק בן-צבי, מכתב מודפס על ניר-מכתבים רשמי, 

אל ועד הישוב אביחיל, 22.9.1939.
במכתב מיידע בן-צבי את אנשי אביחיל כי אינו מתכוון 
שכבר  משום  וזאת  העליון,  לנציב  מכתבם  את  להעביר 
"הובעה לויאליות ונכונות להתגייסות בשם כל החיילים 

של הגדודים העבריים".

232. Yitzchak Ben-Zvi – Three 
Letters, the 1930's 
1-2. Yitzchak Ben-Zvi, a printed letter and a 
handwritten letter on official stationary, to the 
Organization of Discharged Soldiers. February 
1935. Both are signed in his handwriting.
The subject of the letters is the preparation of a 
tombstone to his friend Yoseph Binyamini. Ben-
Zvi wished to bring a granite pillar from the 
Caesarea beach for this purpose and he writes 
that "this is the most simple and the most 
beautiful tombstone and it cannot be com-
pared to any monument of concrete or stone".
Yoseph Binyamini (1879-1933) – a member of 
"Poalei Zion", a friend of Ben-Gurion and Ben-
Zvi, founder of Givat HaChayalim (later called 
Avichayil). Fell on February 1933 while defend-
ing the settlement. 
3. Yitzchak Ben-Zvi, a letter printed on official 
stationary, to the committee of the settlement 
Avichayil, September 22, 1939.
In the letter Ben-Zvi informs the people of 
Avichayil that he does not intend to pass their 
letter on to the High Commissioner because he 
has already "expressed loyalty and readiness for 
recruitment in the name of all the soldiers of 
the Hebrew Battalion".
Apparently, the letter relates to the expression 
of readiness by the Hebrew settlements to vol-
unteer for the British army when World War II 
broke out. 
[3] leaves, sizes and conditions vary.

Opening Price: $120

להארכת תוקף של תקנות שעת חירום, ועוד. כל החוקים 
כרוכים עם סרט כחול-לבן ונושאים את חותם המדינה.

25 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

הישוב  מצד  הנכונות  להבעת  מתייחס  המכתב  כנראה 
העברי להתנדב לצבא הבריטי עם פרוץ מלחמת העולם 

השניה.
[3] דף, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120
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233. גולדה מאיר – מכתב חתום, 1931
גולדה מאיר, מכתב מודפס עם חתימתה, הזמנה לועידת 

מועצת מפא"י. 1.2.1931.
במכתב מתואר סדר יום הועידה והדוברים – בן-גוריון, 
וההש־ סגורה  הינה  "המועצה  וביילינסון.  ארלוזורוב 
לקראת  הערה  בלבד".  זו  הזמנה  סמך  על  היא  תתפות 
הוצאות  את  להחזיר  נוכל  "לא   – מציינת  המכתב  סוף 

ההשתתפות במועצה".
בחלקו  מודבק  קרע  בינוני.  מצב  ס"מ.   20.5X28 עמ',   [1]

העליון של המכתב (כ-7 ס"מ), סימני קיפול, קשקושים.

פתיחה: $200

234. גולדה מאיר – הקדשה על לוח-שנה
אביב,  תל   .1935-36  – תרצ"ו  לשנת  המעורר"  "לוח 

 .[1935]
"יקירתי,  מאיר:  מגולדה  הקדשה  השער  לפני  בדף 

נתראה בעבודה בארץ, גולדה".
354, [30] עמ'. מצב טוב.

פתיחה: $100

233. Golda Meir – Signed Letter, 
1931  
Golda Meir,  Printed letter with her signature, 
invitation to the Mapai Committee. 1.2.1931.
The letter describes the convention’s agenda 
and featured speakers – Ben Gurion, Arlosoroff 
and Beilinson. 
"The committee is closed and participation is 
limited to those who have received this invita-
tion". There is a remark towards the end of the 
letter which says “we will not be able to refund 
the committee participation fees”.
[1] page, 28X20.5cm. Fair condition. Glued tear 
on the upper part of the letter (about 7cm.), fold-
ing marks, marker scribble.

Opening Price: $200

234. Golda Meir – Dedication on 
Calendar
“Ha-Me’orer” calendar for the year 1935-36. Tel 
Aviv, [1935].
There is a dedication from Golda Meir on the 
page before the title page: “My dear, will we see 
each other at work in Eretz Israel, Golda”.
354, [30] pages. Good condition.

Opening Price: $100

235. לוי אשכול – טיוטות נאומים
לוי אשכול, דפים בכתב-יד ודפים מודפסים עם תיקונים 
בכתב-ידו, מתקופת כהונתו כראש ממשלה. לא חתומים. 

שנות ה-60.
טיוטות במגוון נושאים: 'מלחמה' ברפ"י, הסתדרות, קנית 

קולות, תשובה להצעת אי-אמון, מכירת קרקעות, ועוד.
משתנים.  ומצב  גודל  מודפסים.  עמ'   22 בכתב-יד;  עמ'   5

הנאומים לא רציפים ולא כולם שלמים.

פתיחה: $350

235. Levi Eshkol – Speech Drafts  
Levi Eshkol, handwritten and printed leaves 
with corrections in his handwriting, from the 
time he served as prime minister. Not signed. 
1960’s.
The drafts relate to various topics: “War” 
against the Reshimat Po’alei Israel, Histadrut, 
vote purchase, a reply to a motion of non confi-
dence, land sale and more.
5 handwritten pages; 22 printed leaves. Varying 
sizes and condition. The speeches aren’t sequen-
tial and some are incomplete.

Opening Price: $350

233

234



חתימות, כתבי-יד וארכיונים | 115 

236. רחבעם זאבי – מכתב מעניין, 1966
נייר-מכתבים  על  בכתב-יד  מכתב  (גנדי),  זאבי  רחבעם 
רשמי של המטה הכללי. ממוען לחבר בפריז, יולי 1966.
בראשית המכתב: "חזרתי עכשיו מהצפון אחרי שדפקנו 
את הסורים כמו שעוד לא נדפקו מאז הקמת המדינה: 
עלינו על כל הציוד המכני הכבד שלהם העובד בהטייה 
זאבי:  חותם  המכתב  בסוף  הירדן]...".  מקורות  [הטיית 

"ד"ש לכל נערות פריז. שלך, רחבעם".
[1] עמ', 20X16.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $250

236. Rehavam Ze’evi – Interesting 
Letter, 1966  
Rehavam Ze’evi (Gandhi), handwritten letter 
on official General Headquarters letter paper. 
Addressed to a friend in Paris, July 1966.
The letter begins with the following: “I have 
now returned from the North after we have 
fought against the Syrians like never before: 
we discovered all of their heavy mechani-
cal equipment…”. Ze’evi concludes his letter 
saying: “Regards to Paris’s young women. 
Yours, Rehavam”.
[1] page, 16.5X20cm. Good condition.

Opening Price: $250

237. יצחק רבין – מכתב חתום – 4 חודשים 
לפני הירצחו

יצחק רבין, מכתב רשמי עם חתימתו. 9 ביולי 1995.
להאמין  לי  "קשה  שלום:  תמורת  שטחים  בנושא  עוסק 
שישנו מישהו הסבור ברצינות שאפשר להגיע להסכם 
במלחמת  שנכבשו  משטחים  נסיגה...  ללא  שלום... 

ששת הימים".
נכתב כ-4 חודשים לפני הירצחו (4 בנובמבר 1995).

מעטפת- מצורפת  טוב.  מצב  ס"מ.   29 רשמי,  מכתבים  נייר 
קרטון ומעטפת דואר.

פתיחה: $120

237. Yitzchak Rabin – Signed 
Letter – Four Months Before his 
Assassination  
Yitzchak Rabin, official letter with his signa-
ture. July 9th 1995.
Dealing with the Land for Peace issue: “It is 
hard for me to believe that anyone could seri-
ously think about reaching a peace agreement 
without us having to retreat from the territo-
ries conquered during the Six Days War”.
Written about four months before his assassi-
nation (November 4th, 1995).
Official letter paper. 29cm. Good condition. 
Cardboard and postal covers enclosed.

Opening Price: $120
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239. ברתה פפנהיים - שני מכתבים - 
גרמניה, שנות ה-30

1. מכתב מודפס וחתום בכ"י של פפנהיים, אל שרלוטה 
לנדאו, שנות ה-30. תגובה להצעתה של גב' לנדאו ליזום 
מגבית-התרמה מטעם איגוד הנשים היהודיות בגרמניה 
יהודיות.  נשים  אצל  השחפת  במחלת  המלחמה  לטובת 

המכתב נשלח מהמעון לנשים יהודיות במצוקה.
[1] דף, 28 ס"מ. מצב בינוני-טוב.

תגובה   .21.3.1932 מפפנהיים,  מודפס  2. מכתב 
להצעתה של גב' לנדאו בקשר למבצע העסקת עוזרות 
בית יהודיות במקום גרמניות בבתים יהודיים. בתקופה 

זו חל חוק נאצי שאסר על כך.
2 דף, 29 ס"מ. מצב בינוני-טוב.

וח־ סוציאלית  פעילה   –  (1859-1936) פפנהיים  ברתה 
ניהלה  שאותו  יהודיות  ליתומות  מוסד  הקימה  לוצית. 

239. Bertha Pappenheim – Two 
Letters – Germany, the 1930's  
1. A printed letter signed by Pappenheim, to 
Charlotte Landau, the 1930's. A response to 
Ms. Landau's suggestion to initiate fundraising 
by the Jewish Women's Society in Germany for 
the benefit of the war against tuberculosis in 
Jewish women. The letter was sent from a hostel 
for Jewish women in distress.
[1] Leaf, 28cm. Fair-good condition.
2. Printed letter by Pappenheim, March 21, 
1932. Response to Ms. Landau's suggestion re-
garding the campaign to hire Jewish instead of 
German household helpers in Jewish homes. At 
this time a Nazi law prohibited this. 
2 leaves, 29cm. Fair-good condition.
Bertha Pappenheim (1859-1936) – socially 
activist. Established an institute for Jewish 
orphan girls that she managed for 12 years. 
In 1904, Pappenheim established the Jewish 
Women's League. She opened a worldwide 
campaign against prostitution. Her social work 
was done with much devotion, and she was a 
pioneer in her field in Germany. In addition, 
she wrote stories, composed prayers and publi-
cized a play that showed the role of women that 
were taken advantage of by men. 

Opening Price: $180

238. דוד וולפסון – חתימה על גלוית שנה 
טובה

טובה.  שנה  ברכת  עם  גלויה  תכתב",  טובה  "לשנה 
נשלחה מבודפשט, 29.9.1913.

ולצדו  בתורה  קורא  רב  של  ציור  מודפס  הגלויה  על 
חתימת-ידו של דוד וולפסון (1855-1914), נשיאּה השני 

של ההסתדרות הציונית העולמית.
מצב טוב.

פתיחה: $350

238. David Wolffsohn – Signature 
on New Year Greeting Postcard  
"You should be inscribed for a good New Year", 
postcard with greetings for the New Year. Sent 
from Budapest, 29.9.1913.
The postcard depicts a picture of a Rabbi read-
ing from the Torah scroll, alongside is a signa-
ture in David Wolffsohn's handwriting (1855-
1914), second President of the World Zionist 
Organization.
Good condition.

Opening Price: $350

במשך 12 שנים. בשנת 1904 הקימה פפנהיים את ליגת 
כנגד  עולמי  כלל  בקמפיין  פתחה  היהודיות,  הנשים 
במסירות  נעשתה  הסוציאלית  עבודתה  הזנות.  תופעת 
כתבה  בנוסף  בגרמניה.  בתחומה  חלוצית  והיתה  רבה, 
שהציג  מחזה  ופרסמה  תפלות,  חברה  אגדות,  סיפורי 

דמויות נשים שנוצלו בידי גברים. 

פתיחה: $180
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240. פרופ' אברהם ברלינר – מכתב 
בכתב-יד

פרופ' אברהם ברלינר, מכתב בכתב-יד, ממוען אל אחיינו. 
ברלין (הרחוב הראשי של יהודי פולין בברלין), תרע"א 

.[1901]
בגוף המכתב שיר בחרוזים, על-פי פסוקי תהלים מתו־
רגמים לגרמנית, בו ברלינר מברך את אחיינו ומאחל לו 

בריאות ונחת עם אשתו וילדיו.
פרופ' ברלינר (1833-1915), תיאולוג והיסטוריון גרמני, 
בחקר  עסק  רבים.  ומאמרים  ספרים  ומחבר  מורה 
התרבות וההיסטוריה של היהודים בימי הבינים, תולדות 
מהדורה  לאור  הוציא  הביבליוגרפיה.  וחקר  הפייטנים 

ביקורתית של פירוש רש"י לתורה.
[1] עמ' כתוב, 22 ס"מ. מצב בינוני. סימני-קיפול, קרעים קלים 

וכתמים.

פתיחה: $120

240. Professor Abraham 
Berliner – Handwritten Letter 
Professor Abraham Berliner, handwritten 
letter, addressed to his nephew. Berlin (Polish 
Jews’ main street in Berlin), 1901.
The body of the letter includes a rhymed poem 
based on Psalms verses translated into German. 
Through the poem, Berliner blesses his nephew 
and wishes him health and satisfaction with his 
wife and children.
Professor Berliner (1833-1915), German theolo-
gian and historian, taught and authored numer-
ous books and essays. Researched the Culture 
and History of the Jews during the Middle Age, 
as well as the history of poets and the research 
of bibliography. Published a critical edition of 
the Rashi commentary on the Torah.
[1] written page, 22cm. Fair condition. Folding 
marks, light tears and stains.

Opening Price: $120

241. אלי ויזל – הקדשה על ספרו - לנשיא 
קציר

אלי  מאת  שנית,  ונמצא  שנשכח  שיר   ,Ani Maamin
ויזל. ניו יורק, 1973.

לד"ר  בכתב-יד,  ויזל  אלי  המחבר  הקדשת  השער,  לפני 
אפרים קציר, נשיא המדינה: "לד"ר אפרים קציר, נשיא 

מדינת ישראל. בברכה עמוקה ובהוקרה".
מצורף דף נייר עם רשימה שכתב קציר על קבלת הספר 

ועל ניסוח מכתב תודה לאלי ויזל.
חותמות  מוכתמת.  מעטפת  טוב.  מצב  ס"מ.   23.5 עמ'.   111

משכן הנשיא.

פתיחה: $120

241. Eli Wiesel – Dedication on 
his Book – to the President Katzir  
Ani Maamin, A Song Lost and Found Again, by 
Eli Wiesel. New York, 1973.
Before the title page, there is a handwritten 
dedication by Eli Wiesel, author of the book, 
addressed to Dr. Ephraim Katzir, President of 
Israel: “To Dr. Ephraim Katzir, President of 
the State of Israel. With blessings and deepest 
regards”.
Comes with a note written by Katzir about 
receiving the book and a thank you letter draft 
for Eli Wiesel.
111 pages. 23.5cm. Good condition. Stained bind-
ing cover. President Cabinet stamp.

Opening Price: $120
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242. גרשם שלום – מכתב
המו"ל  אל  וחתימתו  ידו  בכתב  מכתב  שלום,  גרשם 

מרדכי ניומן (הוצאת מ. ניומן בע"מ), ירושלים, 1967.
בספר;  שלום  גרשם  שכתב  מסה  פרסום  המכתב:  נושא 
שלום כותב: "שמי אינו גרשם גרהרד שלום אלא סתם 
כלל  היה  שלא  לועזי  שם  לי  והוסיפו  שלום  גרשם 

במקור!! אני מקפיד על זה!".
21 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $180
243. מרטין בובר - גלויה

הפ־ דואר.  גלוית  גבי  על  יד  בכתב  מכתב   בובר,  מרטין 
נהיים, גרמניה, 2.12.1930.

פרגר,  יוסף  לד"ר  בובר  של  תשובתו  את  כולל  המכתב 
בעניין כתבי-יד של פרנץ [רוזנצויג?]. גרמנית.

15 ס"מ. מצב טוב מאד, נשלחה בדואר.

פתיחה: $100

242. Gershom Scholem – Letter  
Gershom Scholem, handwritten letter with sig-
nature addressed to the publisher Mordechai 
Newman (M. Newman Publishing Ltd.), 
Jerusalem, 1967.
Topic of the letter: Mass publicity written by 
Gershom Scholem in his book; Scholem writes: 
“My name is not Gershom Gerard Scholem 
but just Gershom Scholem. A foreign name, 
which did not appear anywhere originally, 
has been added to me!! I do mind that!”.
21cm. Good condition.

Opening Price: $180

243. Martin Buber - Postcard 
Martin Buber, handwritten letter on a postcard. 
Heppenheim, Germany, 2.12.1930.
The letter includes Buber’s reply to Dr. Josef 
Prager, about Franz’s [Rosenzweig?] manu-
scripts. German.
15cm. Very good condition, posted.

Opening Price: $100

244. אצ"ג – מכתב בענין הוצאת כתביו 
לאור

אורי צבי גרינברג, מכתב בכתב יד, חתום. נכתב למו"ל 
מרדכי ניומן, ידידו. תש"ה (1945).

"ידידי, אין אני עומד לפני החלטה של הוצאת כתבי לפי 
שעה...".

13 שורות בכתב-יד ברור, על נייר מכתבים רשמי.

פתיחה: $300

244. Uri Zvi Grinberg – Letter 
about the Publication of his 
Writings  
Uri Zvi Grinberg, handwritten and signed 
letter. Addressed to his friend and publisher 
Mordechai Newman. (1945).
“My dear friend, I am currently not making 
any decisions regarding the publishing of my 
writings…”.
13 legible handwritten lines, on official letter 
paper.

Opening Price: $300

245. דוד אבידן – הקדשה לאחיו
"עכשיו",  הוצאת  מופשט.  תיאטרון  מגיש  אבידן  דוד 

ירושלים, 1965.
בדף השער הקדשה לקונית בכתב-ידו של אבידן, לאחיו 
– נדיב אבידן: "לנדיב. ד." (דוד אבידן ואחיו היו מסוכס־

כים שנים רבות).
קלים  פגמים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   23.5 עמ',   [2]  ,238

בכריכה.

פתיחה: $150
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245. David Avidan – Dedication to 
his Brother  
David Avidan introduces “Abstract Theater”. 
“Ah'shav” publishing, Jerusalem, 1965.
There is a laconic handwritten dedication by 
Avidan on the title page, to his brother – Nadiv 
Avidan: “To Nadiv, D.”.
238, [2] pages, 23.5cm. Good condition. Stains. 
Slightly damaged binding.

Opening Price: $150

246. משה מונטיפיורי – מכתב ומעטפה 
חתומים

משה מונטיפיורי, מכתב ומעטפה עם חתימת-ידו. ראמ־
סגייט (אנגליה), תרל"ט [1879].

מכתב תודה למחבר הספר "לוח ישראל", אשר שלח לו 
עותק מספרו. מונטיפיורי מצרף למכתב 2 ליש"ט כאות 

תודה. גוף המכתב אינו בכתב-ידו של מונטיפיורי.
בסוף  ובאנגלית  בעברית  מונטיפיורי  של  חתימת-ידו 
המכתב. מצורפת מעטפה עם כתובת הנמען (בז'יטומיר), 

אף היא עם חתימתו של מונטיפיורי (באנגלית). 
 14X9 מעטפה  קיפול;  סימני  טוב,  מצב  ס"מ,   20X12 מכתב 
ס"מ, הבול נתלש, מעט כתמים, קמטים. נתונים במסגרת נאה, 

48X38 ס"מ.

פתיחה: $800

246. Moshe Montefiore – Signed 
Letter and Envelope  
Moshe Montifiore, hand signed letter and enve-
lope. Ramsgate (England), [1879].
Thank you letter to the author of “Lua’h Israel”, 
who had sent him a copy of his book. Montefiore 
added 2 Pound Sterling to the letter as a token 
of his gratitude. The body of the letter was not 
handwritten by Montefiore. Montefiore’s hand 
signature appears in Hebrew and English at the 
end of the letter. The envelope is enclosed and 
includes the recipient’s address (in Zhitomir) as 
well as Montefiore’s English signature.
Letter 12X20cm, good condition, folding marks; 
envelope 9X14cm, stamp is torn out, few stains, 
wrinkles. Come in a fine 38X48cm. frame.

Opening Price: $800

247. הרב קוק – שני מכתבים
הרב אברהם יצחק הכהן קוק, 2 מכתבים עם חתימתו:

יצחק  היות  עובדת  את  המאשר  [באנגלית]  1. מכתב 
באנג־ קוק  הרב  חתימת   .1924 ירושלים,  "רב".  מירקין 
לית. בשולי המכתב אישור חתום מאת אוסקר ס. הייזר, 
של  חתימתו  אמיתות  על  בפלשתינה,  ארה"ב  קונסול 

הרב קוק. 
וחותמתו.  בחתימת-ידו  היהודית,  לסוכנות  2. מכתב 

ירושלים, 1935.

28 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, חורי תיוק.

פתיחה: $300
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248. הרב מנחם מנדל כשר – אוסף כתבי-יד
אוסף פריטי נייר בכתב יד הרב מנחם מנדל כשר, מחבר 

"תורה שלמה". [ירושלים וניו יורק].
הרמב"ם  על  וחידושים  הערות  מחברת  כולל:  האוסף 
חידושי  עם  בודדים  דפים  נח),  בני  מצוות  שבע  (דיני 
מכתבים  נייר  על  מכתב  טיוטת  שונות,  טיוטות  תורה, 
רשמי של הרב כשר (ירושלים, 1935), וניירות עם סמל 

מפעל "תורה שלמה".
גודל  טוב.  מצב  דף.   18  + כתובים  עמודים  כ-64  מחברת, 

משתנה.

פתיחה: $180

249. סיר באזיל לידל הארט – ישראל בר – 
שני מכתבים

סיר באזיל לידל הארט, שני מכתבים בחתימתו, ממוענים 
לעמיקם גורביץ. אנגליה, 1966-1967.

אסטרטג   ,(1895-1970) הארט  לידל  הנרי  באזיל  סיר 
אלו  מכתבים  שלח  מפורסם,  בריטי  צבאי  והיסטוריון 
הוצאת  ובעל  עתונאי  הפלמ"ח,  איש  גורביץ,  לעמיקם 

248. Rabbi Menachem Mendel 
Kasher – Manuscripts Collection  
A collection of paper items carrying Rabbi 
Menachem Mendel Kasher’s handwriting. He 
authored the “Torah Shelema”. [Jerusalem and 
New York].
The collection includes: a remark and innova-
tive commentaries notebook on Maimonides 
(The Seven Noah Laws), single leaves with 
Torah innovative commentaries, various drafts, 
a letter draft written on Rabbi Kasher’s formal 
letter paper (Jerusalem, 1935), and papers bear-
ing the symbol of the “Torah Shelema” project.
Notebook, about 64 written pages + 18 leaves. 
Good condition. Varying size.

Opening Price: $180

249. Sir Basil Liddell Hart – 
Israel Bar – Two Letters 
Sir Basil Liddell Hart, two letters bearing his 
signature, addressed to Amikam Gurewitz. 
England, 1966-1967.
Sir Basil Henry Liddell Hart (1895-1970), 
famous British military strategist and histo-
rian, sent those letters to Amikam Gurewitz, 
Palmach member, journalist and owner of a 
publishing house as a response to Gurewitz’s 
request to write a foreword to Israel Bar’s last 
book. Israel Bar was a military historian who 
had been convicted as a spy and died in his 
cell. (The book was published in Hebrew by 
Amikam Gurewitz Publishing).
[2] Typewritten letters on air letter paper. 24cm. 
Good condition. Stains. Filing holes.

Opening Price: $120

247. Rabbi Kook – Two Letters  
Rabbi Avraham Yitzchak HaCohen Kook, 2 let-
ters bearing his signature.
1. [English] letter confirming that Yitzchak 
Mirkin is in fact a Rabbi. Jerusalem, 1924. 
Rabbi Kook’s English signature appears on 
that letter. The authenticity of Rabbi Kook’s 
signature is attested by a signed confirmation 
in the letter’s margins from American Consul 
in Palestine Oscar S. Heizer.
2. Letter to the Jewish Agency, hand signed 
and stamped [by Rabbi Kook]. Jerusalem, 1935.
28cm. Good condition. Folding marks, filing 
holes.

Opening Price: $300

מבוא  לכתוב  הארט  מלידל  בקשתו  בעקבות  ספרים, 
בר,  ישראל  הצבאי  ההיסטוריון  של  האחרון  לספרו 
לאור  יצא  (הספר  בכלאו  ונפטר  כמרגל  שהורשע 

בעברית בהוצאת עמיקם גורביץ).
 24 אוויר.  אגרת  על  במכונת-כתיבה  מודפסים  מכתבים   [2]

ס"מ. מצב טוב. כתמים. חורי-תיוק.

פתיחה: $120
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250. מחברת שירים של חייל בריגדה, שנות 
ה-40

בבריגדה  חייל  סיני,  מ.  מאת  בכתב-יד,  מחברת-שירים 
היהודית. [1943-1945].

קטע  עם  גזיר-עתון  סיני;  של  בכתב-ידו  שירים  כ-40 
מכתב   ;(1945 (יוני  "לחייל"  בעתון  שפורסם  פרי-עטו, 

ממערכת ל"חייל" (מאי 1945).
השירים נכתבו במקומות שונים – עתלית, לטרון, זכרון 
בהווי  ועוסקים  נוספים,  ומקומות  ערב  אל  בורג'  יעקב, 

הבריגדה, ארץ ישראל ועם ישראל, חלוציות ועוד.
דפים  מספר  חלודה,  כתמי  בינוני.  מצב  ס"מ.   20.5 דף,   [51]

רופפים-מנותקים. 

פתיחה: $200

250. Poem Notebook that 
Belonged to a Soldier of the 
Jewish Brigade, 1940’s  
Handwritten poem notebook, by M. Sinai, sol-
dier of the Jewish Brigade. [1943-1945].
About 40 poems in Sinai’s handwriting; news-
paper clip with a piece of his writing that was 
published in the “La-Chayal” newspaper (June 
1945); a letter from the “La-Chayal” editorial 
staff (May 1945).
The poems were written at various sites – Atlit, 
Latrun, Zikhron Ya'akov, Burg El Arab and 
additional places. The poems are about the 
Brigade’s daily life, the Land and People of 
Israel, the pioneering spirit and more.
[51] Leaves, 20.5cm. Fair condition. Foxing, few 
loose-detached leaves.

Opening Price: $200

251. ד"ר עמנואל ארנסט סימון - מסע 
בסוריה וא"י

ירו־  .Die Reise in Syrer Land, Dr. Ernst Simon
שלים, 1930.

נדפס  איורים.  עם  וארץ-ישראל,  מסוריה  יומן-מסע 
ניירות-מכתבים  של  האחורי  בצדם  במכונת-כתיבה 
לפיזיוטרפיה)  (מכון  סימון  ארנסט  ד"ר  של  רשמיים 

ומלווה באיורים, מאת המחבר. 
ביה"ס  שליד  הפנימייה  מנהל  סימון,  ארנסט  עמנואל 
הריאלי בחיפה, רופא ומורה לספורט שם. ממקימי מכון 

"וינגייט".
[11] דף, 22 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה, באחד הדפים חור 

בקוטר 2 ס"מ. 

פתיחה: $150

251. Dr. Emmanuel Ernst Simon - 
Journey in Syria and Palestine   
Die Reise ins Syrer Land, Dr. Ernst Simon. 
Jerusalem, 1930.
Journey from Syria and Palestine illustrated 
diary. Typewritten on back side of official 
letter-papers of Dr. Ernst Simon (physiotherapy 
institute), with illustrations from the author.
Emmanuel Ernst Simon, director of the dormi-
tory located near HaRe'ali School in Haifa, was 
a doctor and a sport teacher there. Among the 
founders of the “Wingate” Institute.
[11] Leaves, 22cm. Good condition. Foxing, 2cm. 
hole on one of the leaves.

Opening Price: $150
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252. יוהאנה לווה – מכתבים מנסיעה 
לאמריקה

 .Briefe von der Amerika Reise, Johanna Loewe
מכתבים מנסיעה לאמריקה, 1923-1924. גרמנית.

יומנה של יוהנה לווה, רעייתו של היינריך לווה, ממסעה 
לארה"ב, אוקטובר 1923 עד מארס 1924. נדפס במכונת-
כתיבה, עם מעט תיקונים והוספות בדיו. לווה מתארת 
בצורה חיה את ביקוריה בערים השונות שטיילה בהן – 
ניו-יורק, בולטימור, פילדלפיה, וכן את האישים, הרבנים 
וחיים  סולד  הנרייטה   – שפגשה  הציוניים  והמנהיגים 
 – באמריקה  היהודיים  החיים  מתוארים  ברקע  ויצמן. 
מנהגי כשרות והתפילות בבתי הכנסת השונים בארה"ב. 
הדפים,  בשולי  קרעים  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   27.5 דף,   [38]

כתמי חלודה. אקס-ליבריס של היינריך לווה.

פתיחה: $150

252. Johanna Loewe – Letters 
from a Trip to America  
Briefe von der Amerika Reise, Johanna Loewe. 
Letters from a trip to America, 1923-1924. 
German.
Johanna Loewe’s diary (Heinrich Loewe’s 
wife) from her trip to the USA, from October 
1923 to March 1924. Typewritten, with a few 
corrections and ink additions. Loewe vividly 
describes her trips to the various cities she had 
visited – New York, Baltimore, Philadelphia 
as well as the important figures, rabbis and 
Zionist leaders she had met – Henrietta Szold 
and Chaim Weizmann. Jewish life in America, 
prayers at synagogues, Kashrut customs are 
also described.  
[38] Leaves, 27.5cm. Good condition. Few tears 
on the leaves borders, foxing. Heinrich Loewe’s 
ex-libris.

Opening Price: $150

253. יומן חניך ב"בלאו וייס", 1924-1926
וייס"  "בלאו  הנוער  בתנועת  חניך  של  בכתב-יד  יומן 

(Blau Weiss). דנצינג, 1924-1926.
הפעילות  את  המתאר  תאריכים,  עם  מפורט  יומן 
לאורך  והומור.  הווי  מסיבות,  טיולים,  מחנות,  בתנועה: 
מטיולים  בעיקר  ואיורים,  תצלומים  עשרות  היומן 

ופעילויות-מחנאות.
תנועת הנוער "בלאו-וייס" (בגרמנית: כחול-לבן) נוסדה 
בגרמניה  הלאומניות  הנוער  תנועות  של  סירובן  עקב 
לטפח  החלה  ה-20  בשנות  יהודים.  לשורותיהן  לקבל 
רבה.  לפופולאריות  וזכתה  והתיישבות  ציונות  ערכי 

הּוצאה מחוץ לחוק הגרמני ב-1929.
129 עמ' כתובים. 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה מקורית 

פגומה.

פתיחה: $650

253. Diary of a “Blau Weiss” 
Youth Movement Member, 
1924-1926  
Handwritten diary of a “Blau Weiss” youth 
movement member. Danzig, 1924-1926.
Detailed diary with dates, which describes the 
youth movement activities: camps, trips, par-
ties, folklore and humor. Dozens of photos and 
illustrations from trips and camping activities 
throughout the diary. 
The “Blau Weiss” (German for Blue-White) 
youth movement was founded following the re-
fusal of the German patriotic youth movement 
to  accept Jews among their ranks. [This youth 
movement] began fostering Zionistic values 
and settlements ideals during the 1920’s and 
gained tremendous popularity. Was declared 
illegal by German law in 1929. 
129 written pages. 20cm. Good condition. Stains. 
Damaged original binding.

Opening Price: $650
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254. בתי מחסה – מכתב פרנסי כולל הו"ד – 
ירושלים, 1870

[=הולנד  הו"ד  כולל  מפרנסי  בגרמנית,  בכתב-יד  מכתב 
דויטשלנד], ממוען לרב י. פישמן מפרשבורג. ירושלים, 

תר"ל [1870]. 
מחסה  ל"בתי  הפינה  אבן  הנחת  טקס  מתואר  במכתב 
חתימות- העתיקה.  בעיר  שהתקיים  ציון"  בהר  לעניים 
ידי הפרנסים: י. ה. מרכוס, ע. ז. הויזדורף, ברגמן, מ. י. 

גולדשמיד ומאיר שיינבוים. 
חותמת "חברת אוהבי ציון מילידי אשכנז לבניית... בתי 
שמות  ובו  למכתב  שצורף  נספח  עם  לעניים...",  מחסה 

הרבנים נשיאי כולל הו"ד.
[2] + [1] עמ'. 28 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $500

254. Almshouses – Letter 
from the Ho"d Kollel Leaders – 
Jerusalem, 1870  
Handwritten letter in German, from the lead-
ers of the Holland-Deutschland (Ho"d) Kollel, 
addressed to Rabbi Y. Fishman from Pressburg. 
Jerusalem, [1870].
The letter describes the laying of the “Har Tzion 
Poor Almshouse” cornerstone inauguration that 
took place in the Old City. Hand signed by the 
following leaders: Y. H. Marcus, Z. Hausdorff, 
Bergman, M. Goldshmidt and Meir Scheinbaum.
Stamped by the “Community of the Ashkenazi 
Ohavei Zion for the building of almshouses for 
the poor…”.
Includes an appendix to the letter with the 
names of the rabbis and presidents of the 
Holland-Deutschland Kollel.
[2] + [1] pages. 28cm. Good condition.

Opening Price: $500

255. בנו רותנברג – נובלה ומכתב אל תומס 
מאן

[אדם (אחד) ודרכו (חזרה) הביתה], מאת בנו רותנברג. 
[גרמניה], 1939.

נובלה פרי עטו של רותנברג, מודפסת במכונת-כתיבה. 
(מחקר  ונפשו,  האדם  טבע  בחקר  עוסקת  הנובלה 
פסבדו-פסיכולוגי). מבוססת על הרצאה שנשא, כביכול, 
ללקט  מנסה  רותנברג  בגרמניה.  ק',  ד"ר  בשם  מלומד 
אותו  מלווה  הוא  ובהמשך  ק',  ד"ר  אותו  אודות  פרטים 
רגשותיהם,  שיחותיהם,  את  מתאר  העיר,  ברחובות 

שיחות על אתיקה, מוסר, יחסי-אנוש, ועוד.
תומס  הסופר  אל  ממוען  רותנברג,  מאת  מכתב  מצורף 
 Mass מאן, ובו בקשה להדפיס את הנובלה בכתב-העת

 .und Wert
וארכיאולוג  צלם   ,1914 פרנקפורט,  יליד  רותנברג,  בנו 

ישראלי.
מצב  ס"מ.  בכתב-יד, 23.5  עם תיקונים  מודפסים,  דף   61 ,[2]

טוב מאד. כריכה קשה.

פתיחה: $400

255. Benno Rothenberg – Novel 
and Letter to Thomas Mann  
Ein Mensch und sein Heimweg - Eine Novelle 
[One Man and his Journey Back Home], by 
Benno Rothenberg. [Germany], 1939.
A typewritten novel by Benno Rothenberg. 
The novel is about human nature and spirit 
(pseudo-psychology research). Based on a 
lecture given allegedly by an expert called Dr. 
K. in Germany. Rothenberg attempts to gather 
information about that Dr. K., he then accom-
panies him through the town streets, describes 
their conversations, feelings, discussions about 
ethics, human relationships and more. 
A letter by Rothenberg to the writer Thomas 
Mann asking him to print his novel in the 
"Mass und Wert" journal is enclosed. 
Benno Rothenberg, native of Frankfurt, 1914, 
Israeli photographer and archeologist.
[2], 61 Printed leaves, with handwritten correc-
tions, 23.5cm. Very good condition. Hardcover.

Opening Price: $400
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256. תיאודור וולף – מחברת שירים 
מוקדמת

בכתב-ידו.  מוקדמת  שירים  מחברת  וולף,  תיאודור 
[ברלין, 1882-1885].

תיאודור וולף (1868-1943), סופר, פובליציסט, עתונאי 
הצטרף   19 בגיל  רב-השפעה.  יהודי-גרמני  ומבקר 
הפך  ובהמשך   Berliner Tageblatt העתון  למערכת 
בפריז,  גרמני  ככתב  שימש  בפועל;  ולמנהלו  לעורכו 
הד־ המפלגה  ממייסדי  דרייפוס;  משפט  את  סיקר  ואף 
הלאומנים  בקרב  מתנגדים  לו  קנה  הגרמנית;  מוקרטית 
הגרמנים, בביקורתו על התנהלותה של גרמניה במהלך 
לשוויץ  עזב   1933 במארס  הראשונה.  העולם  מלחמת 
דרך אוסטריה. בשנת 1941 קיבל אשרת-כניסה לארה"ב, 
בידי  נעצר   1943 במאי  מימושה.  לפני  פג  תוקפה  אך 
כוחות הכיבוש האיטלקיים, בהוראת המפלגה הנאצית, 
 (Sachsenhausen) זקסנהאוזן  הריכוז  במחנה  נכלא 
נפטר  ברלין.  משטרת  של  לכלא  הועבר  מכן  ולאחר 

256. Theodor Wolf – Early 
Handwritten Poem Notebook  
Theodor Wolf, early poem notebook in his 
hand writing. [Berlin, 1882-1885].
Theodor Wolf (1868-1943), author, publicist, 
journalist and very influential German Jewish 
critic. Joined the "Berliner Tageblatt" journal 
editing staff at age 19 and later became its 
editor and actual director; worked as a German 
reporter in Paris and covered the Dreyfus 
trial; was among the founders of the German 
Democratic Party; made enemies among the 
German Nationalists when he openly criticized 
Germany’s proceedings throughout World War 
I. Wolf moved to Switzerland via Austria in 
March 1933. In 1941, he received a visa to enter 
the USA, but it expired before it was used. He 
was arrested by the Italian Occupation Forces 
upon the Nazi Party’s command and incarcer-
ated in the Sachsenhausen concentration camp; 
he then got transferred to the Berlin Police 
Prison. Died after an operation at the Jewish 
Hospital in Berlin. 
A letter from the "Europa Verlag" publishing 
confirming reception of the manuscript and 
addressed to Wolf ’s widow is enclosed. 
Over 60 poems, in neat German handwriting, 
[112] written pages, 21cm. Good condition. Few 
stains. Loose binding.

Opening Price: $1000

לאחר ניתוח בבית החולים היהודי של ברלין. 
מצורף מכתב מהוצאת Europa Verlag לאלמנתו של 

וולף, המאשר כי קבלו את כתב-היד.
למעלה מ-60 שירים בכתב-יד גרמני נאה, [112] עמ' כתובים, 

21 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה רופפת. 

פתיחה: $1000

257. ארכיון אלכסנדר ושרה אפשטיין
ארכיון הקצין הבריטי אלכסנדר אפשטיין ורעייתו, שרה.
ארכיון מסמכים ותצלומים גדול, כולל כ-1000 תצלומים 
(רובם מסודרים באלבומים), עשרות רבות של מסמכים, 

מכתבים, קטעי עיתונות, תעודות הוקרה ועוד. 
תוכן הארכיון משקף את חייהם ופועלם של הזוג בארץ 
ותצ־ רבים  תודה  מכתבי  בו  למצוא  וניתן  לה,  ומחוצה 
מצרים,   – בחו"ל  משפחתיים  ומטיולים  מהארץ  לומים 

כרתים, איטליה, צרפת, ועוד. 
רב  תיעודי  ערך  בעלי  הנם  ישראל  מארץ  התצלומים 
וכוללים בין היתר את ביקור נסיך שבדיה, תצלומים עם 
הרברט סמואל, ביקורו של בלפור בארץ, אירוע באופרה 
האצולה  תואר  קבלת  אתיופיה,  מלכת  עם  בשנת 1933 
וה-30.  ה-20  משנות  רבים  תצלומים  וכן  אפשטיין,  של 
(ביניהם שני תצלומים של סוסקין, שלשה תצלומים של 
סאבונג'י וגלויה תוצרת ארדמן עם דמותו של אפשטיין).
הגיע  ליברפול.  יליד   ,(1886-1971) אפשטיין  אלכסנדר 
התעשייה  למפקח  ומונה   1919 בשנת  ישראל  לארץ 
והמסחר מטעם ממשלת המנדט. בין השנים 1920-1945 
תואר  לו  הוענק   1937 בשנת  יפו.  מחוז  כקצין  שירת 
בין  היה  רבות,  והערכה  להוקרה  זכה  הבריטי.  האצולה 

הפקידים היהודים הידועים בתקופתו.
ת"א  "ויצו"  בראש  שנים  במשך  עמדה  אפשטיין  שרה 
זכתה  וחיילים.  נערים  נשים,  בקרב  פעילה  והיתה 
החמישי,  ג'ורג'  מהמלך  כסף  מדלית   – רבה  להערכה 

חברת כבוד ב"ויצו" ישראל ובהנהלתה העולמית.
גודל משתנה. מרבית הארכיון במצב טוב.

פתיחה: $1200

256



חתימות, כתבי-יד וארכיונים | 125 

257. Alexander and Sarah 
Epstein Archives  
Archives of British Officer Alexander Epstein 
and his wife, Sarah.
Great documents and photos archives with 
about 1000 photos (mostly arranged in albums), 
dozens of documents, letters, journalism frag-
ments, honorary certificates and more.
The content of the archives reflects the couple’s 
life and activities in Palestine and abroad, and 
includes many thank you letters and photos 
from Palestine and from family trips abroad – 
Egypt, Crete, Italy, France and more.
The pictures from Palestine are of great 
documentary value and include, among 
other things, a documentation of the Prince 
of Sweden’s visit, photographs with Herbert 
Samuel, Balfour’s visit to Israel, an event at 
the opera in 1933 with the Queen of Ethiopia, 
and many photos from the 20’s and the 30’s. 
(Among the pictures, there are 2 photographs 
by Soskin, 3 photographs of Sabounji and a 
postcard made by Ordman featuring Epstein).
Alexander Epstein (1886-1971), was born in 
Liverpool. Emigrated to Palestine in 1919 and 
was appointed as the Industry and Business 
Supervisor by the Mandate government. He 
served as the Jaffa District Officer between 1920 
and 1945. In 1937. Was appreciated and greatly 
valued and was one of the most famous Jewish 
functionaries of his time.
Sarah Epstein headed “Wizo” Tel Aviv for many 
years and was active among women, young 
men and soldiers. She was greatly appreciated 
and was awarded a silver medal by King George 
V and was an honored member of “Wizo” Israel 
and worldwide.
Varying sizes, most of the archive is in good 
condition.

Opening Price: $1200

258. יומני הניה אהרוני – חברת כיתה של 
יצחק רבין

אהרוני,  הניה  שכתבה  ודפים  פנקסים  מחברות,  אוסף 
שנים.  מספר  פני  על  המתפרסים  אישיים  יומנים  כולל 

ארץ ישראל, 1931-1939.
למדה  רוסיה)   – בבוברויסק   1921 (נולדה  אהרוני  הניה 
באמצע שנות ה-30 בבית הספר המחוזי בגבעת השלושה, 
במהלך  רבין.  יצחק  של  אמו  כהן,  רוזה  ידי  על  שנפתח 
את  המתאר  מפורט  יומן  כתבה  במקום  לימודיה  שנות 
ההווי החברתי בבית-הספר (לעתים בצורת כעין "פרוטו־
החברים)  בין  והדיונים  הויכוחים  את  המצטטים  קולים" 
ואת אווירת התקופה (פרעות, מות המלך ג'ורג', יסוד נמל 

תל אביב, ביקור המנצח טוסקניני בארץ ועוד). 
ביומנים  שמוזכר  רבין,  יצחק  היה  לכיתה  חבריה  בין 
 – "רבין  יתירה:  בחיבה  תמיד  לא  כי  אם  רבות,  פעמים 

חטט חטט באפך, אולי תמצא מטמונים"; "רבין בא היום 
וכבר התחיל לריב עם שרה ר. קולו נשמע וגם חרש יוכל 

לדעת שרבין השרץ בבית הספר". 
"בית הספר בגבעת השלושה היה בית ספר ניסויי, פשוטו 
להקמתו  הראשון  במחזור  בו  למד  ויצחק  כמשמעו, 
בגבעת  הספר  שבבית  נראה  (תרצ"ה)...   1935 בשנת 
השלושה התחילה הקריירה הבטחונית של יצחק רבין." 

(רבין - צמיחתו של מנהיג, שאול ובר, עמ' 63).
כמו כן נמצאים בין המחברות: מחברת עם תולדות חייה 
מאוחרות  מתקופות  רשימות  היוולדה,  מאז  הניה  של 

יותר, מחברות סיכומים בנושאי שירה, חיבור ועוד.
ומצב  גודל  ודפים.  משפחה  מכתבי   + ופנקסים  מחברות   33

משתנים.

פתיחה: $500
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258. Henya Aharoni's Diaries – 
Yitzchak Rabin’s Classmate  
A collection of notebooks, booklets and leaves 
written by Henya Aharoni. Includes per-
sonal diaries over several years. Eretz Israel, 
1931-1939.
Henya Aharoni (born in 1921 in Babruysk 
– Russia) attended the Giv’at Ha-Shelosha 
District School around the mid 1930’s. That 
school was opened by Rosa Cohen, Yitzchak 
Rabin’s mother. Throughout the school years, 
Henya Aharoni wrote a detailed diary which 
depicts the school’s social environment (some-
times similar to “protocols” quoting the discus-
sions and debates among friends) and the atmo-
sphere of that time (riots, King George’s death, 
the founding of the Tel Aviv port, Toscanini’s 
visit in Palestine and more).
Yitzchak Rabin was among her classmates 
and his name is mentioned many times in her 
diaries, although not always in a positive light: 
“Rabin – pick your nose, maybe you’ll find 
treasures”; “Rabin just arrived today and al-
ready began arguing with Sarah R. his voice 
was so loud even a deaf guy could figure out 
that Rabin, the vermin, was in school”.
Among the notebooks there is a biography of 
Henya since her birth, notes from later times, 
class-notes on poetry and other subjects, and 
more.
33 notebooks and booklets + family letters and 
leaves. Varying sizes and conditions.

Opening Price: $500

259. ארכיון אפרים טובנהויז
העתקי- מכתבים,  כולל:  טובנהויז.  אפרים  ארכיון 
הזמנות  ונאומים,  מאמרים  טיוטות  וגלויות,  מכתבים 

לאירועים שונים, כרטיסי ברכה ועוד.
בארץ  ציבור  ואישי  סופרים  של  מגלריה  אליו  מכתבים 
ובעולם, ביניהם: גרשם שלום, דוד תדהר, אברהם שרון, 
קרסל,  גצל  ריבלין,  אברהם  צורבא,  ישראל  ארנסט,  ש. 
צבי הרכבי, ישראל רייכרט, פרופ' הרמן צונדק, שבתאי 
ביקורו  על  מאמר  הארכיון  כולל  כן  סלושץ.  נחום  לוי, 

הראשון של ביאליק בארץ, ועוד. 
מכן  לאחר  צפת,  יליד   ,(1905-1983) טובנהויז  אפרים 
ופעיל  פורה  סופר  המזרחי,  איש  עתונאי,  חיפה.  תושב 

בתחומים שונים.
למעלה מ-250 פריטים. גודל ומצב משתנים.

אוסף מגוון ועשיר, לא נבדק לעומקו.

פתיחה: $250

259. Ephraim Taubenhaus Archive  
Ephraim Taubenhaus archive. Include: letters, 
letters copies, postcards, speeches and essays 
drafts, invitations to various events, greeting 
cards and more.
Letters from many authors and public figures 
from Israel and the world addressed to him, 
among whom: Gershom Scholem, David 
Tidhar, Avraham Sharon, S. Ernst, Avraham 
Rivlin, Getzel Kressel, Tzvi HaRechavi, Israel 
Reichert, Professor Herman Zondek, Shabtai 
Levi, Nachum Slouschz. The archive also 
includes an article about Bialik’s first visit to 
Eretz Israel, and more.
Ephraim Taubenhaus (1905-1983), was born 
in Safed and later lived in Haifa. Journalist, 
Mizrahi figure, prolific writer involved in vari-
ous domains.
Over 250 items. Varying sizes and conditions.
Rich and diverse collection, wasn’t checked 
thoroughly.

Opening Price: $250

260. ארכיון ניומן-הראובני
והמתרגם  הסופר  בין  רחבת-היקף  חליפת-מכתבים 
ניומן  מ.  (הוצאת  ניומן  מרדכי  למו"ל  ראובני  אהרן 

בע"מ), 1940-1960. 
אל  נשלחו  ראובני,  א.  של  בכתב-ידו  המכתבים  מרבית 
תרגומים  הגהות,  ושכר,  פרנסה  המכתבים:  תוכן  ניומן. 
והוצאה לאור של כתביו של ראובני. כלולים גם ארבעה 
ושני  שיר  וקבלות,  חשבונות  שלשה  השניים,  בין  חוזים 

דפי-מפתח לספרים של ראובני.
מעל 200 מסמכים.

גודל משתנה. מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $350
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260. Newman-HaReuveni Archive 
Comprehensive exchange of letters between the 
author and translator Aharon Reuveni and the 
publisher Mordechai Newman (M. Newman 
Publishing Ltd.), 1940-1960.
The majority of the letters are in A. Reuveni’s 
handwriting, sent to Newman. Content of the 
letters: livelihood and wages, glosses, transla-
tions and publications of Reuveni’s writings. 
Included are four contracts between the two, 
three bills and receipts, one poem and two 
index pages of Reuveni’s books. 
Over 200 documents. 
Varying sizes. Fair-good condition. 

Opening Price: $350

261. יהדות תימן – אוסף מסמכים
4 תצלומים, מכתב בכתב-יד משנת 1938, מכתבים מוד־
פסים מהשנים 1975-1990, צלומי מסמכים עם חתימות 

מתימן. 
ובעזרה  חבשוש  במשפחת  קשורים  המסמכים  כל 
ליהודי תימן בעת החדשה. אפשר כי שמשו להכנת ספר 

על הנושא.
גודל ומצב משתנים, כללית מצב טוב. 

פתיחה: $150

261. Yemenite Jewry – Collection 
of Document   
4 photographs, handwritten letter from 1938, 
printed letters from the years 1975-1990, copies 
of documents with signatures from Yemen.
All the documents are related to the Havshush 
family and bringing help to the Jews of Yemen 
in the new era. May have served as the basis of 
a book on the subject.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $150
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263. שלש עשרה חידות, 1953 - מהדורה 
מצומצמת

שלש עשרה חידות, רבי אברהם אבן עזרא, יוצאות לאור 
על-ידי נפתלי בן-מנחם. ירושלים, תשי"ד [1953].

שלש עשרה חידות לשוניות. החוברת נדפסה לכבוד בר-
עותקים  בחמישים  רפאל   יצחק  ב"ר  שילה  של  המצוה 

בלבד. לפני השער הקדשה בכ"י מהנער שילה.
יט דף, 21.5 ס"מ. מצב טוב. עטיפה קרועה לשניים.

פתיחה: $100

263. Thirteen Riddles, 1953 – 
Limited Edition 
Thirteen riddles, Rabbi Avraham Iben 
Ezra, published by Naftali Ben-Menachem. 
Jerusalem, [1953]. 
Thirteen linguistic riddles. Only fifty copies of 
the booklet were printed on the occasion of the 
Bar-Mitzvah of Shilo son of Yitzchak Refa’el. 
Prior to the title page handwritten inscription 
from the young Shilo. 
19 leaves, 21.5cm. Good condition. Cover torn in 
two. 

Opening Price: $100

262. ברתולד – קטלוג אותיות עבריות – 
ברלין, 1924

בערטהאלד, יוסף טשרקסקי. ברלין, 1924.
(דמויות,  שונים  עיטורים  עבריות,  אותיות  של  קטלוג 
דוגמאות  כולל  וגיאומטריים).  צמחיים  עיטורים  בע"ח, 
שפות:  בשבע  ההקדמה  הדפוס.  בית  ע"י  שנוצרו  דפוס 
כריכה  ועוד.  ערבית  עברית,  אנגלית,  גרמנית,  יידיש, 

צבעונית, מהודרת עם אותיות מובלטות.
בית  של  האוריינטלית  המחלקה  מנהל  היה  המחבר 

יציקת האותיות של ה. ברתולד.
ודפי  הכריכה  פינות  שדרה,  טוב.  מצב  ס"מ.   29 עמ',   [84]

הפורזץ (פנים הכריכה) אינם מקוריים.

פתיחה: $150

262. Berthold – Catalogue of 
Hebrew Letters – Berlin, 1924 
Berthold, Joseph Tscherkassky. Berlin, 1924.
Catalogue of Hebrew letters, various decora-
tions (figures, animals, vegetation and geomet-
ric decorations). Including samples for various 
prints created by the printing house. Colored 
cover, fancy with protruding letters. The 
introduction is in seven languages: Yiddish, 
German, English, Hebrew etc. The author 
was the Oriental Department Manager of H. 
Berthold's letter foundry.
[84] pages, 29cm. Good condition. Spine, cover 
corners and Forsatz leaves (inside of cover) not 
original. 

Opening Price: $150

ביבליופיליה
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264. A Jewish Iconography – 
Luxurious Signed Copy  
A Jewish Iconography, Alfred Rubens. 
Published by The Jewish Museum, London, 
1954.
A book which includes bibliographical records 
of the engravings and portraits collection of 
Reubens with numerous pictures from the col-
lection, including many Jewish figures’ engrav-
ings with Hebrew description.
Alfred Rubens (1903-1998) – collector and his-
torian. Directed the London Jewish Museum 
between 1958 and 1983.
Printed in 500 exemplars. Dedicated and signed 
by Rubens to the ambassador of Israel. 
XVI, 160 pages, [45] plates. 25cm. Semi-
parchment binding. Very good condition.

Opening Price: $400

264. איקונוגרפיה יהודית – עותק מפואר 
וחתום

הוצאת   .A Jewish Iconography, Alfred Rubens
The Jewish Museum, לונדון, 1954.

ביבליוגראפי  רישום  המכיל  ספר  יהודית.  איקונוגרפיה 
בליווי  רובנס,  של  והדיוקנאות  התחריטים  אוסף  של 
עם  רבים  תחריטים  הכולל  האוסף  מן  רבות  תמונות 

דמויות יהודים וכיתוב עברי. 
מנהל  והיסטוריון.  אספן   – רובנס (1903-1998)  אלפרד 

המוזיאון היהודי בלונדון בשנים 1958-1983.
נדפס ב-500 עותקים. מוקדש וחתום ע"י רובנס לשגריר 

ישראל.
מצב  חצי-קלף.  כריכת  ס"מ.   25 לוחות.   [45] עמ',   160  ,      

טוב מאוד.

פתיחה: $400

XVI

265. הוצאת מוסד ביאליק – שני פרסומים 
ביבליופילים

מט־ מפורטות  בו  גדול,  בפורמט  עלון   – כנוס!  1. עת 
 .[1961 [ירושלים,  ביאליק.  מוסד  הוצאת  של  רותיה 
הרגילה.  במשמעותו  בית-הוצאה  אינו  ביאליק  "מוסד 
והמאמץ  הקיבוצי  הרצון  את  מפעליו  בכל  מייצג  הוא 
נדפס  העברי...".  הספרותי  עתידנו  בבניין  הקיבוצי... 

בדיו שחורה ואדומה על נייר עבה ואיכותי.
[2] עמ', 42 ס"מ. מצב טוב מאד. 

2. ירושלים קרית מועדנו, לקט שירים בשבחה של ירו־
שלים. ירושלים, 1951. בפתח החוברת רישום פחם מאת 
הקונגרס  פתיחת  לכבוד  נדפס  קראקואר.  ליאופולד 
הציוני ה-23. נדפס בדיו שחורה וכתומה על נייר גיגית.

[6] דף, 33.5X23.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $150

265. The Bialik Institute 
Publishing – Two Bibliophilic 
Publications 
1. “Et Knoss!” – large format pamphlet detail-
ing the goals of the Bialik Institute Publishing 
House. [Jerusalem, 1961]. “The Bialik Institute 
isn’t just a regular publishing house. It rep-
resents, through all of its projects, the com-
munal drive and effort… to build our Hebrew 
literary future…”.
[2] pages, 42cm. Very good condition. Printed in 
black and red ink on thick, high quality paper.
2. Yerushalayim Kiryat Mo’adeinu, anthology 
of poems on the praise of Jerusalem. Jerusalem, 
1951. Includes a charcoal sketch by Leopold 
Krakauer. Printed in honor of the opening of 
the 23rd Zionistic congress.
[6] Leaves, 23.5X33.5cm. Very good condition. 
Printed with black and orange ink on thick, high 
quality paper.

Opening Price: $150

264
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266. על אותיות עבריות וגופנים – רפאל 
פרנק, 1926

[על   Über Hebräische typen und schriftarten
אותיות עבריות וגופנים], מאת רפאל פרנק. נדפס בבית 

יציקת האותיות ברתולד, ברלין, 1926. 
"פרנק-ריהל"  העבריים  הגופנים  מעצב  של  חיבורו 
ו"מרים", כולל החיבור "תחית הלשון העברית" מאת ד"ר 

יעקב אדלר. דוגמאות רבות לאותיות עבריות. 
עותקים   500 בת  מהדורה  מתוך  ממוספר  עותק 

ממוספרים.
כריכה  ספריה,  חותמות  טוב.  מצב  ס"מ.   32.5 עמ',   [1]  ,39

דהויה ומוכתמת.

פתיחה: $120

267. חוברת זכרון לשטיינשניידר – סונצ'ינו
 Moritz Steinschneider – der vater der
 Hebräischen bibliographie, von Prof. Dr. I.
הביבליוגרפיה  אבי   – שטיינשניידר  [מוריץ   Elbogen

העברית]. הוצאת חברת סונצ'ינו, ברלין, 1926.
ב-300  נדפסה  סונצ'ינו,  חברת  בהוצאת  זכרון  חוברת 

עותקים ממוספרים.

266. About Hebrew Letters and 
Fonts – Rafael Frank, 1926  
Über Hebräische typen und schriftarten [About 
Hebrew letters and fonts], by Rafael Frank. 
Printed at the Berthold foundry, Berlin, 1926.
Essay by the “Frank-Ruehl” and “Miriam” 
Hebrew fonts designer, including the “Revival 
of the Hebrew Language” essay by Dr. Ya'akov 
Adler. Many samples of Hebrew letters.
Numbered copy out of a 500 exemplars num-
bered edition.
39, [1] Pages, 32.5cm. Good condition. Library 
stamps, stained and faded binding.

Opening Price: $120

267. Steinschneider Memorial 
Booklet – Soncino  
Moritz Steinschneider – der vater der 
Hebräischen bibliographie, von Prof. Dr. I. 
Elbogen [Moritz Steinscheider – Father of the 
Hebrew Bibliography]. Soncino publishing 
house, Berlin, 1926.
Memorial booklet published by Soncino, print-
ed in 300 numbered copies.
[5] Leaves, with Steinschneider’s photograph, 
32cm. Good condition. Few wrinkles, stains and 
light tears.

Opening Price: $120

[5] דף, עם תמונתו של שטיינשניידר, 32 ס"מ. מצב טוב. מעט 
קמטים, כתמים וקרעים קלים.

פתיחה: $120

266
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268. הצייר משה ברנשטיין – מהדורה 
ממוספרת עם הקדשה לחצקל איש כסית

מיינע אינטימע מינוטן – שירים, מאת משה ברנשטיין. 
תל-אביב, 1975. 

שירים עם איורים יחודיים מאת משה ברנשטיין, נכתבו 
באותיות מעוטרות בידי סופר סת"ם.

עותקים   300 של  מהדורה  מתוך   16 מספר  עותק 
ממוספרים, עם הקדשה אישית ארוכה ביידיש לחצקל 
איש כסית, הבעלים של בית הקפה התל-אביבי "כסית".

מקורי,  במארז  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   49 דף,   [1]  ,48  ,[1]
פגום. כריכה פגומה.

פתיחה: $120

269. אברהם קרול – שירים בפרוזה – 
מהדורה ביבליופילית, ממוספרת

 La fiancée du septiéme jour, poéme, VII burins
et nois graves, Abram Krol. [ארוסת היום השביעי]. 

פריז, 1955.
שבעה שירים בפרוזה מאת אברהם קרול, מלווים שבעה 

תחריטים מעשה ידיו.
ואמן-תחריט  צייר  קרול (1919-2001),  (אברהם)  אברם 
למד  פולין).  לודז',  אזור   ,Pabianice) פביאנצה  יליד 
בתור  בדויה,  בזהות  השואה  את  ושרד  בצרפת  הנדסה 
ללמוד  החל   1943 בשנת  באביניון.  במוסך  מכונאי 

אמנות, ובשנת 1946 הציג את תערוכתו הראשונה.
בהשפעת  בעבודותיו,  תנ"כיים  ייצוגים  לשלב  הרבה 
בספר  לראות  שניתן  כפי  חסידית,  בסביבה  ילדותו 

שלפנינו.
עותק מספר 25 מתוך מהדורה של 99 עותקים חתומים 
בידי האמן וממוספרים, שנדפסו על נייר עבה ואיכותי. 
של  בכתב-ידו  חתומה,  ארוכה,  הקדשה  השער  בדף 

האמן.
          , [4] עמ', 26.5X16.5 ס"מ. מצב טוב מאד. קונטרסים לא 
תפורים. עטיפת ניר פרגמנט מעט קרועה, קופסת קרטון עם 

מעט פגמים.

פתיחה: $600

XLVI

269. Avraham Krol – Poems in 
Prose – Numbered Bibliophilic 
Edition
La fiancée du septiéme jour, poéme, VII burins et 
nois graves, Abram Krol. [Seventh day fiancee]. 
Paris, 1955. Seven poems in prose by Abraham 
Krol, accompanied by seven of his engravings.
Abram (Abraham) Krol (1919-2001) Painter 
and engraving-artist was born in Pabianice, 
near Lodz, Poland. Studied engineering in 
France and survived the holocaust under false 
identity, working as a mechanic in a garage in 
Avignon. Started art studies in 1943 and held 
his first exhibition in 1946.
Many biblical images are integrated into Krol's 
work, reflecting the Chasidic neighborhood 
where he grew up, as can be well observed in 
the book in front of us.
Copy number 25 out of a 99-copies edition 
signed by the artist and numbered, printed on 
heavy and of high quality paper. On title page 
is a long dedication handwritten by the artist 
and signed.
XLVI, [4] pages, 16.5X26.5cm. Very good condi-
tion. Pamphlets not sewn. Paper jacket somewhat 
torn, cardboard box with minor damages.

Opening Price: $600

268. The Painter Moshe Bernstein 
– Numbered and Signed Edition  
Mayne Intime Minuten [My Intimate Minutes] 
– poems by Moshe Bernstein. Tel Aviv, 1975.
Poems with unique illustrations by Moshe 
Bernstein, written with letters adorned by a 
scribe.
Copy number 16 out of 300 numbered copies, 
with a long personal dedication in Yiddish to 
Hatzkel Ish Kasit, owner of the Kasit coffee-
house in Tel-Aviv. 
[1], 48, [1] leaf, 49cm. Good condition. Stains. 
Original wrap, damaged. Damaged binding.

Opening Price: $120

269
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270. פסנתרי הכחול – אלזה לסקר שילר
 Mein Blaues Klavier, Else Lasker Schüler
[פסנתרי הכחול, אלזה לסקר שילר]. הוצאת "תרשיש", 

ירושלים, 1943. מהדורה ראשונה.
בחייה.  אור  ראה  אשר  המשוררת,  של  האחרון  ספרה 
"תרשיש",  בהוצאת  שפיצר  משה  ד"ר  על-ידי  נדפס 

בעיצוב ובאיכות האופיניים למו"ל.
נדפס במהדורה בת 330 עותקים. העותק שלפנינו אינו 

ממוספר.
הכריכה מאוירת בידי המשוררת. 

[2], 45 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב, למעט השדרה החסרה (אופיני 
לכל עותקי הספר). חלק מהשדרה מצורף, לצורך שיקום.

פתיחה: $3500

פסנתרי הכחול / אלזה לסקר שילר

ֵיׁש ִלי ַּבַּבִית ְּפַסְנֵּתר ָּכחֹל
ַא ֵאיֶנִּני יֹוַדַעת ַאף ָּתו.

הּוא עֹוֵמד ְּבֶחְׁשַכת ַׁשֲעֵרי ַהַּמְרֵּתף
ֵמָאז ֶׁשָהַפ ָהעֹוָלם ַאִּלים ְוַגס.

ּפֹוְרטֹות ּבֹו ַאְרַּבע ְיֵדי ּכֹוָכב
- ֵאֶׁשת ַהָּיֵרַח ִזְּמָרה ַּבִּסיָרה -

ַעְכָּבִרים ְמחֹוְלִלים ַּבֵּמיָתר ַעְכָׁשו.

ַהִּמְקֶלֶדת ְׁשבּוָרה...
ֲאִני ְמַבָּכה ֶאת ַהֵּמָתה ַהְּכֻחָּלה.

הֹו, ַמְלָאַכי ֶׁשִּלי, ִּפְתחּו ָנא ִלי
- ָאַכְלִתי ֶלֶחם ְמרֹוִרים -

ַמִים, ִלי, ְּבעֹוִדי ַחָּיה, ֶאת ַׁשֲעֵרי ַהּׁשָ
ַלְמרֹות ָהִאּסּוִרים.

עברית: יהודית שרגל. 

270. Mein Blaues Klavier – Else 
Lasker Schuler  
Mein Blaues Klavier [My Blue Piano], Else 
Lasker Schüler. Published by “Tarshish”, 
Jerusalem, 1943. First edition.
The author’s last book that was published during 
her lifetime. Printed by Dr. Moshe Spitzer 
through the “Tarshish” publishing house with 
the Spitzer’s typical quality and design.
Printed in 330 copies. The present copy isn’t 
numbered.
The binding is illustrated by the poet.
[2], 45 pages, 22cm. Good condition, except for 
the missing spine (characteristic to all the copies 
of that book). Part of the spine is enclosed for res-
toration purposes.

Opening Price: $3500

Mein Blaues Klavier
Else Lasker-Schüler

Ich habe zu Hause ein blaues Klavier
Und kenne doch keine Note.
Es steht im Dunkel der Kellertür,
Seitdem die Welt verrohte.
Es spielen Sternenhände vier
– Die Mondfrau sang im Boote –
Nun tanzen die Ratten im Geklirr.
Zerbrochen ist die Klaviatür . . . . .
Ich beweine die blaue Tote.
Ach liebe Engel öffnet mir
– Ich ass vom bitteren Brote –
Mir lebend schon die Himmelstür –
Auch wider dem Verbote. 

ספרות
Literature
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271. הרב עושה-הנסים מברצלונה – אלזה 
לסקר שילר

 Der Wunderrabbiner von Barcelona, Else
Lasker Schüler [הרב עושה הנסים מברצלונה], אלזה 
 .1921 ברלין,   ,Paul Cassirer הוצאת  שילר.  לסקר 

מהדורה ראשונה.
"הרב  בהשפעת  אוטוביוגרפיים,  מוטיבים  בעל  סיפור 

מבכרך" להיינריך היינה. 
38, [1] עמ', 18.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $150

271. Der Wunderrabbiner von 
Barcelona – Else Lasker Schuler 
Der Wunderrabbiner von Barcelona [The 
wonder Rabbi from Barcelona], Else Lasker 
Schüler, Paul Cassirer Verlag, Berlin, 1921. First 
edition.
A story with autobiographical themes, in-
fluenced by “The Rabbi from Bacherach” by 
Heinrich Heine.
38, [1] page, 18.5cm. Good condition.

Opening Price: $150

272. ארתור ארונימוס – אלזה לסקר שילר
 Arthur Aronymus, die geschichte meines
 – ארונימוס  [ארתור   vaters, Else Lasker Schüler
 ,Rowholt סיפורו של אבי, אלזה לסקר שילר]. הוצאת

ברלין, 1932. 
סיפור בעל מוטיבים אוטוביוגרפיים, אשר עוסק ביחסי 
לראשונה  ועלה  למחזה  עובד  הסיפור  יהודים-נוצרים. 

על במה בשוויץ בשנת 1936.
74 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. עם מעטפת-נייר מקורית (נדירה) 

מעט קרועה. 

פתיחה: $250

272. Arthur Aronymus – Else 
Lasker Schuler  
Arthur Aronymus, die geschichte meines 
vaters, Else Lasker Schüler [Arthur Aronymus 
– the Story of My Father]. Rowholt publishing, 
Berlin, 1932.
A story with autobiographical themes, which 
engages in Jewish-Christian relationships. The 
story works as a play as well, and was first fea-
tured as such in Switzerland in 1936.
74 pages, 18cm. Good condition. With original, 
slightly torn paper cover (rare).

Opening Price: $250

 Bücherei des – 273. סט שלם
 Schocken Verlags

שלם  סט   -  Bücherei des Schocken Verlags 1-92
יהדות  על  רבות  שהשפיעה  חשובה,  ספרים  סדרת  של 

גרמניה בתקופה הנאצית.
הסדרה, פרי רעיונו של זלמן שוקן, נערכה ועוצבה בידי 
ד"ר משה שפיצר, בשיתוף פעולה עם למברדט שניידר, 

מרטין בובר ווולטר בנימין.
הרעיון מאחורי הסדרה היה להביא את מיטב התרבות 
במהדורה  הגרמני,  הקוראים  לקהל  לדורותיה  היהודית 
עממית ובעצוב מוקפד. 83 כרכי הסדרה ראו אור בשנים 

1933-1938, הישג נדיר באיכותו ובכמותו.
על-ידי  הוחרם   ,Die Judenbuch  ,68 מספר  ספר 

הנאצים, ובמקומו הודפס ספר אחר.
 ,(68 מספר  הספרים  שני  (כולל  מלא  שלפנינו  הסט 

ובמצב טוב מאד.
92 ספרים ב-83 כרכים. 19 ס"מ.

סט שלם במצב טוב מאד – נדיר ביותר.

פתיחה: $3000

271
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273. Bücherei des Schocken 
Verlags – Complete Set  
Bücherei des Schocken Verlags 1-92 – complete 
set of an important book series, which had a great 
impact on German Jewry under the Nazi Regime.
The series was Zalman Schocken’s idea and was 
edited and designed by Dr. Moshe Spitzer with 
the cooperation of Lamberdt Schneider, Martin 
Buber and Walter Benjamin.
The series’ idea was to bring the best of Jewish 
culture to the German public, in a popular, 
carefully designed edition. The 83 books were 
published between 1933 and 1938, quite a rare 
achievement in quality and quantity.
Book 68, Die Judenbuch, was censored by the 
Nazis and replaced by a different book.
The present set is complete (and includes the 
two books numbered 68) and is in very good 
condition.
92 books in 83 volumes. 19cm.
Complete set in very good condition, extremely 
rare.

Opening Price: $3000

274. פארנאכטענגאלד – אורי צבי גרינברג, 
1921

פארנאכטענגאלד [זהב בין-ערביים], אורי צבי גרינברג. 
הוצאת "די צייט", ורשה, 1921.

מספריו המוקדמים של אצ"ג.
סמל ההוצאה בדף השער עוצב בידי הנריק ברלוי.

208 עמ', 21.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. נייר יבש ושביר. קרעים, 
דפים מנותקים, עטיפה מנותקת וקרועה.

פתיחה: $100

274. Farnachtengold – Uri Zvi 
Grinberg, 1921
Farnachtengold [twilight gold], Uri Zvi 
Grinberg. "Di Zeit" publishing, Warsaw, 1921.
Of the early books of Uri Zvi Grinberg.
The publishing house emblem on the title page 
was designed by Henryk Berlewy.
208 pages, 21.5cm. Fair-poor condition. Dry and 
fragile paper. Tears, detached leaves, detached 
and torn cover.

Opening Price: $100

275. אימה גדולה וירח – אורי צבי גרינברג
גרינברג.  צבי  אורי  פואמות,  ספר   – וירח  גדולה  אימה 

הוצאת "הדים", תל-אביב, תרפ"ה [1924].
ספר השירים הראשון של אצ"ג אשר נכתב ונדפס בארץ, 

בשנת עלייתו ארצה.
נדפס ב-600 עותקים. איור מאת מארק שוורץ.

ומשוקם  קרוע  השער  דף  בינוני.  מצב  ס"מ.   33.5 עמ',   64
שיקום מקצועי, מוכתם. נתון בכריכת-בד קשה, עליה הודבק 

חלק מהמעטפת המקורית. מעטפת אחורית חסרה.

פתיחה: $120

275. Eima Gedola Ve-Yarea’h – Uri 
Zvi Grinberg  
Eima Gedolah Ve-Yarea’h – poem book, by Uri 
Zvi Grinberg. Published by “Hedim”, Tel-Aviv, 
[1924].
First poetry book by Uri Zvi Grinberg that was 
written and printed in  Eretz Israel, the year he 
moved there.
Printed in 600 copies. Illustration by Mark 
Schwartz.
64 pages, 33.5cm. Fair condition. Title page is 
torn and professionally restored, stained. Hard 
cloth binding, part of the original cover is glued 
on it. Back cover missing.

Opening Price: $120

276. משואות – אודסה, 1919
משואות, "מאספים לשאלות הזמן לדברי עיון וספרות", 
ספר ראשון, בעריכת ד"ר משה גליקסון. אודסה, 1919. 

ביאליק,  נחמן  חיים  דרויאנוב,  אלתר  המשתתפים:  בין 
שאול טשרניחובסקי, יעקב פיכמן. 

איורי שערים ועיטורים מאת האמן יעקב אפטר. ממאסף 
זה לא יצאו חלקים נוספים.
672 עמ'. 21.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150 274275
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276. Massuot – Odessa, 1919  
Massuot “Anthology on contemporary questions, 
speculations and literary matters”, first book, 
edited by Dr. Moshe Glickson. Odessa, 1919.
No more parts were published.
Among the participants are: Alter Druyanov, 
Chaim Nachman Bialik, Shaul Tchernichovsky, 
Ya'akov Fichman.
Title page’s illustrations and adornments by 
artist Ya'akov After.
672 pages. 21.5cm. Good condition.

Opening Price: $150

277. פרט – ספורים ושירים בעריכת גרשון 
שופמן – וינה, 1924

וינה,  שופמן.  גרשון  בעריכת  ושירים,  ספורים   – ֶּפֶרט 
תרפ"ד [1924].

קובץ סיפורים ושירים. בין הכותבים: דוד פוגל, א. שלונ־
סקי, אורי צבי גרינברג, אלישבע, אהרן  צייטלין ואחרים.

152 עמ', 20.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $100

277. Peret – Stories and Poems 
Edited by Gershon Shofman – 
Vienna 1924 
Peret – Stories and Poems, edited by Gershon 
Shofman. Vienna, 1924.
Stories and poems anthology. Among the 
writers are: David Fogel, A. Shlonsky, Uri Zvi 
Grinberg, Elisheva, Aharon Zeitlin and others.
152 pages, 20.5cm. Very good condition.

Opening Price: $100

278. שלשה ספרי שירה – רומניה 
– הקדשות

בוקרשט,  גרָאפער.  יעקב  שטיין,  א  פון  שָאטן  1. אין 
1934. הקדשת המחבר.

 .1939 בוקרשט,  בערטיש.  לעָאן  ווינקלען,  2. שטילע 
הקדשת המחבר.

3. אויפן טשערמוש, יוסף בורג. בוקרשט, 1939. 

גודל משתנה, מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $220

278. Three Poetry Books – 
Romania – Dedications  
1. Ein Schotten fun a Stein, Ya'akov Gropper. 
Bucharest, 1934. Author’s dedication. 
2. Schtile Winklen Leon Bertish. Bucharest, 
1939. Author’s dedication. Oyfen Tschermush, 
3. Yosef Burg. Bucharest, 1939.
Varying sizes, good-fair condition.

Opening Price: $220

276
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279. פיידון – משה מנדלסון – מהדורה 
ראשונה, 1767

 Phaedon oder Über die Unsterblichkeit der
Seele, in drey GesprÄchen, [פיידון, או על השארות 
גרמנית.  ושצ'צ'ין, 1767.  ברלין  מנדלסון.  משה  הנפש], 

מהדורה ראשונה.
מהדורה ראשונה של ספרו של הפילוסוף משה מנדלסון 
(1729-1786), אשר תורגם לשפות רבות. הספר, שנקרא 
הפילו־ בין  כדיאלוג  וכתוב  אפלטון  של  דיאלוג  על-שם 
סוף היווני סוקרטס לתלמידיו, מביא ראיות להישארות 

הנפש ועוסק בנצחיות ובאלמוות. 
טוב.  מצב  ס"מ.   15 עמ',   [1]  ,309  ,[11] לוח-תחריט;   [1]

כתמים בדפי הספר. כריכה לא מקורית.

פתיחה: $500

279. Phaedon – Moses 
Mendelssohn – First Edition, 1767  
Phaedon oder Über die Unsterblichkeit der 
Seele, in drey Gesprächen, [Phaedon, or on the 
immortality of the soul], Moses Mendelssohn. 
Berlin and Stettin, 1767.
First edition of the book by the philosopher 
Moses Mendelssohn (1729-1786), which was 
translated into many languages.
The book, called by the name of Appelton’s 
dialogue and written as a dialogue between 
the Greek philosopher Socrates to his students, 
brings evidence of the immortality of the 
soul and deals with eternity and immortality. 
German.
[1] Plate - engraving; [11], 309, [1] pages, 15cm. 
Good condition. Stains. Unoriginal binding.

Opening Price: $500

279
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280. תיאור פרשת שבתי צבי – לונדון, 1669
 The History of the Three Late Famous
 Imposters, viz. Padre Ottomano, Mahomed Bei

and Sabatai Sevi, by John Evelyn. לונדון, 1669.
צבי.  שבתי  השקר  משיח  פרשת  לתיעוד  חשוב  מקור 
מוקדמת  עדות  מהווה  לנושא,  מוקדש  שרובו  זה,  ספר 
וחשובה ונכתב עוד בזמן חייו של שבתי צבי. נראה כי זה 
הוא הספר הראשון באנגלית על שבתי צבי ועל פעילותו 

(בספר פרקים נוספים).
המחבר, ג'ון אוולין (1620-1706), תעשיין אנגלי, בוטנאי 
תולדות  את  שפרסם  ובספרים  ביומניו  תיעד  וחוקר. 

האירועים החשובים בתקופתו. 
 ;"TH. Newcomen" (מעט קצוצה) בדף השער חתימה
וממציא  התעשייתית"  "המהפכה  באבי  ומדובר  ייתכן 

מנוע הקיטור (לא נבדק).
126, 13, 1 עמ', 16.5 ס"מ. מצב טוב מאד. כריכת עור. כתמים. 

מדבקה עתיקה, חתימת בעלים קדומה.

פתיחה: $2200

280. A Description of The Shabtai 
Tzvi Episode – London, 1669  
The History of the Three Late Famous 
Imposters, viz. Padre Ottomano, Mahomed Bei 
and Sabatai Sevi, John Evelyn. London, 1669.
Important source documenting the Shabtai 
Tzvi False Messiah historical episode. Most of 
this book is devoted to that topic and represents 
an early and crucial testimony as it was written 
while Shabtai Tzvi was still alive.
Apparently, this may be the first English book 
ever written about Shabtai Tzvi and his activity 
(there are additional chapters in the book).
The author, John Evelyn (1620-1706), was 
English industrial, botanist and researcher. 
Documented important events of his time 
through his diaries and books he published.
There is a slightly cut signature on the title page 
“TH. Newcomen”; it is possible that it refers to 
the father of “the Industrial Revolution” and 
inventor of the steam engine (unchecked).
126, 13, 1 pages, 16.5cm. Very good condition. 
Leather binding. Stains. Antique sticker, ancient 
owner’s signature.

Opening Price: $2200

280



138 | יולי 2010

281. Hebrew Grammar – 
Extremely Rare Book – Milano, 
1761 
Grammatica Hebraica, Bonaventurae Giradeau. 
Milano, 1761.
Hebrew Grammar book for the beginner. Large, 
folded conjugation chart at the end of the book. 
The author, Bonaventurae Giradeau (1697-
1774), was a priest and language teacher in 
Germany.
CXIX, 24 pages, [1] folded chart, 23.5cm. Very good 
condition. Wide margins, original binding. Few 
stains. 2 ex libris stickers. Modern cardboard box.
Extremely rare, according to the Worldcat, only 
one copy known, at the Congress library.

Opening Price: $700

282. Philologus Hebraeus – 
Amsterdam, 1695  
Philologus Hebraeus, Johannis Leusden. Apud 
Joannem Wolters publishing, Amsterdam, 
1695.
The Hebrew Language. An extensive research 
about the Hebrew Language, Judaism, the Jews 
and Kabbala teachings.
The author, Johannis Leusden (1624-1699) 
- Dutch Theologian and Hebrew language re-
searcher from the Utrecht University, Hebrew 
Language Professor, one of the greatest Bible ex-
perts of his time, published several books about 
the Bible.
Two big engravings on the opening of the book. 
Latin and Hebrew, with handwritten remarks 
(Hebrew and Latin) on the leaves’ margins.
[2 plates], [14], 440, 56 pages, 20cm. Good con-
dition. Few stains, ink inscriptions, few slightly 
loose leaves, restored tears.

Opening Price: $250

281. דקדוק עברי – ספר נדיר במיוחד – 
מילאנו, 1761

 .Grammatica Hebraica, Bonaventurae Giradeau
מילאנו, 1761.

לוח  הספר  בסוף  המתחיל.  לתלמיד  עברי  דקדוק  ספר 
הטיות גדול, מקופל.

המחבר, Bonaventurae Giradeau (                   ), כומר 
ופרופ' לשפות בגרמניה.

מאד.  טוב  מצב  ס"מ.   23.5 מקופל,  לוח   [1] עמ',   24  ,         
שתי  כתמים.  מעט  מקורית.  קרטון  כריכת  רחבים,  שוליים 

מדבקות אקסליבריס. קופסת קרטון מודרנית.
בלבד,  אחד  עותק  ידוע   Worldcat על-פי  ביותר,  נדיר 

בספריית הקונגרס.

פתיחה: $700

1697-1774

CXIX

282. הלשון העברית - אמשטרדם, 1695
Philologus Hebraeus, Johannis Leusden. הוצאת 

Apud Joannem Wolters, אמשטרדם, 1695.
העברית  הלשון  אודות  מקיף  מחקר  העברית.  הלשון 

הנוגע ביהדות, החיים היהודיים ותורת הקבלה. 
תיאולוג   –  (              )  Johannis Leusden המחבר 
בעל  אוטרכט,  מאוניברסיטת  הולנדי  עברית  וחוקר 
תואר פרופסור ללשון העברית, מגדולי המומחים לתנ"ך 

בתקופתו, פרסם מספר ספרים בנושא התנ"ך.
בפתח הספר שני תחריטים גדולים. לטינית ועברית, עם 

הערות בכתב-יד (עברית ולטינית) בשולי הדפים.
[2 לוחות], [14], 440, 56 עמ', 20 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים, 

רישומים בדיו, מספר דפים רופפים מעט, קרעים משוקמים.

פתיחה: $250

1624-1699

281

282
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283. מטבעות עבריים קדומים – ולנסיה, 
1781 – מהדורה מפוארת

 De nvmis hebraeo-samaritanis, Franc[isco]
Perezii Bayerii. [ולנסיה], 1781.

המחקרים הראשונים  מן  ושומרוניים.  עבריים  מטבעות 
והחשובים אודות מטבעות עבריים מארץ ישראל, מאת 
 ,(1699-1781) פרז-באייר  פרנציסקו  הספרדי  המלומד 
מרצה לעברית בולנסיה וסלמנקה, פילולוג, ארכיאולוג 

וחוקר מטבעות. לטינית.
עם  ואיכותי,  בהיר  כבד,  נייר  על  מפוארת  מהדורה 
עם  וכריכת-עור   מוזהב  דפים  חיתוך  רחבים,  שוליים 

הטבעות זהב.
[20], 245,          , 12 עמ', 30 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמי חלודה.

פתיחה: $250

XXI

283. Early Hebrew Coins – 
Valencia, 1781 – Special Copy 
De nvmis hebraeo-samaritanis, Franc[isco] 
Perezii Bayerii. [Valencia], 1781.
Hebrew and Samaritarian coins. One of the 
first and most important studies of Hebrew 
coins from the Holy Land, by Spanish scholar 
Francisco Perezii Bayerii (1699-1781), lecturer 
on Hebrew in València and Salamanca, philolo-
gist, archeologist and coin researcher. Latin.
Special Copy on heavy paper, light-colored and 
of good quality, with wide margins, gold plated 
leaf-cutting and thick leather binding with gold 
impressions. 
[20], 245, XXI, 12 pages, 30cm. Good condition. 
Slight foxing. 

Opening Price: $250

284. אוסף ספרים לתולדות האינקוויזיציה
שלשה ספרים העוסקים באינקוויזיציה בספרד:

 Histoire Des Inquisitions, Claude Pierre .1
Goujet. קלן, 1759. שני כרכים.

411; 488 עמ'. צרפתית, עם שבעה תחריטים. 
 Historie de L'inquisition D'espagne, M. .2

Llorente. בריסל, 1838. 
288 עמ'. צרפתית.

Catalogue of a collection of original manu- .3
 scripts formerly belonging to the holy office of
 the Inquisition in the Canary Islands, W. De

gray birch. אדינבורו ולונדון, 1903. שני כרכים.
1107 עמ'. אנגלית.

גודל ומצב משתנים. כללית מצב טוב.

פתיחה: $400

284. History of the Inquisition - 
Book Collection  
Three books dealing with the Spanish 
Inquisition:
1. Histoire Des Inquisitions, Claude Pierre 
Goujet. Köln, 1759. Two volumes.
411, 488 pages, French, with seven engravings.
2. Histoire de L'Inquisition D'Espagne, M. 
Llorente. Brussel, 1838.
288 pages. French.
3. Catalogue of a collection of original manu-
scripts formerly belonging to the holy office of 
the Inquisition in the Canary Islands, W. de 
gray birch. Edinburgh and London, 1903. Two 
volumes.
1107 Pages. English.
Varying sizes and conditions. Generally in good 
condition.

Opening Price: $400

283
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285. על הלנת המת ביהדות – מרכוס הרץ – 
ברלין, 1788

 Über die frühe Beerdigung der Juden, Marcuz
Herz. ברלין, 1788. 

חיבורו של מרכוס (מרדכי) הרץ בנושא הלנת המתים.
יהודי- לפילוסופיה,  ומרצה  רופא   ,(1747-1803) הרץ 
גרמני, ידידם של עמנואל קאנט ומשה מנדלסון. מראשי 
בתוקף  הביע  בו  המתים,  הלנת  בפולמוס  המשתתפים 

את עמדתו בעד הלנת המתים לפני קבורתם.
בבית- מצבה  ליד  אשה  דמות  ובו  תחריט  השער  בדף 

עלמין יהודי.
60 עמ', 18.5 ס"מ. מצב טוב. חותמות, כריכה לא מקורית.

פתיחה: $180

285. Delayed Burial in Judaism – 
Marcus Hertz – Berlin, 1788  
Über die frühe Beerdigung der Juden, Marcuz 
Herz. Berlin, 1788.
Essay by Marcus (Mordechai) Hertz on the 
topic of delayed burial.
Hertz (1747-1803) was a Jewish German doctor 
and philosophy lecturer, friend with Immanuel 
Kant and Moshe Mendelssohn. Was among 
the leaders of the delayed burial polemic par-
ticipants, in which he vehemently expressed his 
opinion in favor of delayed burial.
There is an engraving on the title page featuring a 
woman standing by a grave in a Jewish cemetery.
60 pages, 18.5cm. Good condition. Stamps, un-
original binding.

Opening Price: $180

286. סידור ופרקי אבות – יצחק אייכל – 
וינה, 1824

 Gebete der Deutschen und Polnischen
Israeliten, Isak Abraham Euchel [תפילות ליהודים 
גרמנים ופולנים], תרגום ופירוש מאת יצחק אייכל. וינה, 

1824, בדפוס אנטון שמידט. 
 Massecheth נוסף:  שער  עם  לסידור,  גרמני  תרגום 

Aboth [מסכת אבות] – אף היא בתרגום גרמני.
מהפעילים   ,(1756-1804) אייכל  אברהם  (איצק)  יצחק 
את  וערך  ייסד  ההשכלה".  "תנועת  בראשית  המרכזיים 

כתב העת "המאסף". 
458 עמ', 17 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. כרך מפורק ל-2. אינו 

כרוך. 

פתיחה: $250

286. Siddur and Pirkei Avot – Isak 
Euchel – Vienna, 1824 
Gebete der Deutschen und Polnischen Israeliten 
[Prayers for the German and Polish Jews], Isak 
Abraham Euchel translation and commentary. 
Vienna, 1824, Anton Schmidt print.
German translation of the Siddur, with an ad-
ditional title page for Massechet Avoth – also 
translated into German.
Yitzchak (Isak) Avraham Euchel (1756-1804), 
was one of the central figures of the “Haskalah” 
movement debuts. Founded and edited the 
“Ha-Me’asef” journal.
458 pages, 17cm. Fair condition. Stains. 
Disassembled into 2 parts. Not bound.

Opening Price: $250
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288. משה שוואב - ביבליוגרפיה של ספרות 
יהודית – פריז, 1899

 Répertoire des Articles d'Histoire et de
 .(Moïse Schwab) שוואב  משה   ,Littérature Juive

פריז, 1899. כרך ראשון (מתוך 3).
בהיסטוריה  העוסקים  ספרים  של  ביבליוגראפי  רישום 
וספרות יהודית, שנדפסו בין השנים 1783-1898. דפוס 
משה  ערך  אשר  בכ"י,  רשימות  של  ליטוגרפי  צילום 
למד  שוואב  צרפתי.  וסופר  ספרן   ,(1839-1918) שוואּב 
עבד   1868 משנת  בשטרסבורג,  תורה"  "תלמוד  בבי"ס 

כספרן בספרייה הלאומית בפריז. צרפתית. 
בשלשת  חסרים  קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   26 עמ',   X  ,408
קשה,  בכריכה  משוקמת,  מקורית  עטיפה  האחרונים.  הדפים 

חדשה.

פתיחה: $150

288. Moshe Schwab – Jewish 
Literature Bibliography – Paris, 
1899  
Répertoire des Articles d'Histoire et de 
Littérature Juive, Moïse Schwab. Paris, 1899. 
First volume (of 3). 
Bibliographic listing of books dealing with his-
tory and Jewish literature which were printed 
between the years 1783-1898. Lithographic ste-
reotype printing of handwritten listings, edited 
by Moshe Schwab, French librarian and writer 
(1839-1918). Schwab studied in a Talmud Torah 
school in Strasburg, from the year 1868 he was 
librarian in the National Library in Paris. French. 
408, X pages, 26cm. Fair condition. Missing tears 
in last three pages. Original restored cover, hard-
binding, new. 

Opening Price: $150

287. Kehilat Moshe – St. 
Petersburg, 1893  
Kehilat Moshe, bibliographical listing of the 
Hebrew books which can be found at the St. 
Petersburg Asian Museum of the Academy of 
Sciences (Aryeh Leib Friedland’s library), by 
Shmuel Weiner. St. Petersburg, 1893-1897.
3 booklets bound together, with the title-covers: 
Index for the letter Alef (1893), Index for the 
letter Beit (1895) and indexes for letters Gimel 
and Dalet (1897).
[6], 1-126, [4]; [16], 127-223, [3]; [4], 225-315, [3] 
pages. Detached leaves. Dry paper, tears on the 
leaves’ borders. Stamps. Damage on the binding.

Opening Price: $250

287. קהלת משה –  סט. פטרבורג, 1893
קהלת משה, רשימה ביבליוגרפית של הספרים העבריים 
למדעים  האקדמיה  של  האסיאתי  במוזיאון  הנמצאים 
מאת  פרידלנד),  ליב  אריה  (ספריית  פטרבורג  בסט. 

שמואל ווינער. סט. פטרבורג, 1893-1897.
3 חוברות כרוכות יחד, עם שערי המעטפת: ערכי אות א' 
(1893), ערכי אות ב' (1895), ערכי אותיות ג'-ד' (1897).

[6], 1-126, [4]; [16], 127-223, [3]; [4], 225-315, [3] עמ'. 
דפים מנותקים. נייר יבש, קרעים בשולי דפים. חותמות. פגם 

בכריכה.

פתיחה: $250
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290. לקסיקון ספרות ועתונות יידיש
און  פרעסע  ליטעראטור,  יידישער  דער  פון  לעקסיקאן 
ופילולוגיה],  עתונות  לספרות,  [לקסיקון  פילָאלָאגיע 

מאת זלמן רייזען. וילנה, 1928-1929. ארבעה כרכים.
לקסיקון מקיף של סופרי ומשוררי יידיש, כולל קורות-
הבעלים  הוסיף  מקומות  במספר  ותמונותיהם.  חייהם 
ארבע  הסופרים.  אודות  נוסף  מידע  עם  גזירי-עתון 

עמודות בכל דף.
1288; 1044; 796; 912 עמודות, 25 ס"מ. גוף הספרים במצב 

טוב. כריכות מקוריות, מעוטרות, פגומות, עם קרעים.

פתיחה: $300

290. Lexicon of Yiddish 
Literature and Press  
Lexicon fun der yiddisher literature, prese un 
filologye [lexicon of literature, press and philol-
ogy], by Zalman Reisen. Vilna, 1928-1929. Four 
volumes.
Comprehensive lexicon of Yiddish writers and 
poets, including their biographies and photo-
graphs. The owner added in a few spots newspa-
pers clippings with additional information about 
the writers. Each page divided into two columns.
1288; 1044; 796; 912 columns, 25cm. Books in 
good condition. Original bindings, decorated, 
damaged, with tears.

Opening Price: $300

289. קטלוגים של בתי-מסחר לספרים
בבית  הנמצאים  וחדשים  ישנים  ספרים  1. רשימת 
מסחר הספרים של א. י. האפמאנן. פד"מ, 1902. רשימה 

של למעלה מ-2,000 ספרים.
י.  עתיקים,  וספרים  אינקונבלים  כתבי-יד,  2. רשימת 
קופמן. פד"מ, 1924. רשימת 15 כתבי-יד, 5 אינקונבולות 

ולמעלה מ-1,000 ספרים שונים.
מסחר  בבית  הנמצאים   Nr. 3 הספרים  3. רשימת 
של  רשימה  פשעמישל.  פריינד,   & אמקרויט  הספרים 

למעלה מ-4,300 ספרים.

גודל משתנה, מצב בינוני. כתמים, קרעים וקמטים.

פתיחה: $300

289. Bookstores Catalogues 
1. List of old and new books available at A.Y. 
Hoffman's bookstore. Frankfurt am Main, 
1902. List of more than 2,000 books.
2. List of manuscripts, Incunables and ancient 
books, J. Kaufmann, Frankfurt am Main, 1924. 
List of 15 manuscripts, 5 incunabula and more 
than 1,000 various books.
3. Book list Number 3 available at Amkraut 
and Freund Bookstore, Przemysl. List of more 
than 4,300 books.
Size varies, fair condition. Stains, tears and 
creases.

Opening Price: $300
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291. Otzar Beduyey HaShem – 
Vienna, 1933 – Numbered Edition  
Otzar Beduyey HaShem, Index of pen-names in 
Hebrew literature, Shaul Chajes. Vienna, 1933. 
First edition.
An edition of 250 numbered copies was printed, 
this copy is number 107. On back cover is em-
bossed a decoration by the artist Uriel Birnbaum.
XIV, 335, 1, 10, [5], 66 pages. 24cm. Very good 
condition. Stains to edges of leaves. Forsatz (inner 
side of binding) not original.

Opening Price: $350

291. אוצר בדויי השם – וינה, 1933 - 
מהדורה ממוספרת

בספרות  הבדויים  השמות  מפתח  השם,  בדויי  אוצר 
ישראל, שאול חיות. וינה, 1933. מהדורה ראשונה.

נדפס במהדורה בת 250 עותקים ממוספרים, עותק זה 
מספרו 107. על הכריכה האחורית מוטבע עיטור מעשה 

ידי האמן אוריאל בירנבוים.
מאד. כתמים  טוב  מצב  ס"מ.  עמ'. 24  י, [5], 66   ,1 ,335 ,      

בשולי דפים. פורזץ (פנים הכריכה) אינו מקורי.

פתיחה: $350

XIV
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293. מכתבים מבונדיסט – פיוטערקוב, 
1933

שָאטען.  ש.  מאת  בונדיסטן,  צו  בונדיסט  ַא  פון  בריוו 
פיוטערקוב, 1933.

האיור על העטיפה מאת מ. גוטערמאן. 
בכריכת- קרעים.  ומעט  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   19 עמ',   88

קרטון פשוטה.

פתיחה: $120

293. Letters from a Bundist – 
Pietrekov, 1933  
Briv fun a bundist tsu bundistn, by S. Shoten. 
Pietrekov, 1933. 
Illustration on cover by M. Guterman.
88 pages, 19cm. Good condition. Stains and a few 
tears. Simple cardboard binding.

Opening Price: $120

292. די קופע – פרץ מרקיש - ורשה, 1921 
– כריכה בעצוב הנריק ברלוי

די קופע [הֲעֵרָמה], פרץ מארקיש. הוצאת קולטור-ליגע, 
ורשה, תרפ"ב. מהדורה ראשונה.

הקומפוזיציה שעל הכריכה נעשתה על-ידי הנריק ברלוי, 
משחקת עם שם הפואמה של מרקיש ומזכירה מבחינה 
של  והגסות  הברוטליות  קוּפע").  ("די  "ערמה"  חזותית 
והמשו־ הכותרת  של  האותיות   – הקומפוזיציה  מרכיבי 
לשים המצוירים מתחתיהן - תואמות את הטרגיּות של 
הנטורליסטית  האנטי-אסתטיּות  ואת  הפואמה  עלילת 
תיאור  של  העיקרית  הנימה  שהיא  במכוון,  המתגרה 
הנרצחים  היהודים  בפואמה.  המופיע  הפוגרום  הרוגי 

נאספו ב"ערמה" בכיכר העיירה.
המ־ העטיפה  כתמי-חלודה.  בינוני.  מצב  ס"מ.   33.5 עמ',  לב 

קרועה  מקורית,  לא  קשה,  קרטון  כריכת  על  מודבקת  קורית 
בשדרה ומנותקת חלקית.

פתיחה: $300

292. Die Kupe – Peretz Markish 
– Warsaw, 1921 – Cover Design by 
Henryk Berlewy  
Die Kupe (The Pile), Peretz Markish. Kultur 
Lige Publishing, Warsaw, 1921. First edition.
The composition on the cover was made by 
Henryk Berlewi, illustrating the name of 
Markish's poem, visually resembling a pile. 
The obvious brutality and coarseness of the 
composition's elements – the title-letters and 
the triangles beneath them - match the tragic 
mood of the poem, and the purposely provok-
ing naturalist anti-esthetic quality which is the 
main tone in the poem's description of the po-
grom's victims. The murdered Jews were "Piled 
up" in the town square.
32 pages, 33.5cm. Fair condition. Foxing. The 
original cover glued on hard cardboard, not origi-
nal, partly detached spine, with tears.

Opening Price: $300

אונגרד
Avantgarde

292

293
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294. מכירת יוסף – יוסף צ'ייקוב – ברלין, 
1930

הוצאת "וואסטָאק",  ויינרייך.  מאקס  מאת  יוסף,  מכירת 
ברלין, [1930].

איורים, שער ואותיות בעיצוב האמן יוסף צ'ייקוב.
קרעים.  ושביר.  יבש  נייר  בינוני.  מצב  ס"מ.   25X20 דף,   [43]

כריכה רופפת, מנותקת חלקית.

פתיחה: $180

294. Mechirat Yossef – Joseph 
Tchaikov – Berlin, 1930 
Mechirat Yossef, by Max Weinreich. "Wastok" 
publishing, Berlin, [1930].
Illustrations, cover and fonts designed by the 
artist Joseph Tchaikov.
[43] Leaves, 25x20cm. Fair condition. Dry 
and fragile paper. Tears. Loose binding, partly 
detached.

Opening Price: $180

295. אל'דאס גוטס – איורים מאת ארתור 
שיק – ורשה, 1922  

אל'דאס גוטס – מעשהלעך פאר קינדער, משה בראדע־
רזאן. הוצאת קולטור-ליגע, ורשה, 1922.

החוברת  בגוף  שיק.  ארתור  מאת  איור  העטיפה  על 
למעלה מ-20 איורים נוספים.

90, [4] עמ', 22 ס"מ. מצב גרוע. נייר יבש ושביר. קרעים רבים. 
חלקים מהעטיפה ומדפי הספר חסרים.

פתיחה: $250

295. Al'dos Guts – Illustrations 
by Arthur Szyk – Warsaw, 1922  
Al'dos guts – mayselekh for kinder, Moshe 
Broderson. Kultur-Lige Publishing, Warsaw, 
1922.
An illustration by Arthur Szyk on the cover. 
Within the booklet appear 20 additional 
illustrations.
90, [4] pages, 22cm. Poor condition. Dry and 
fragile paper. Many tears. Parts of the cover and 
some of the book leaves are missing. 

Opening Price: $250

296. במערב אין כל חדש – חתימת בוריס 
ארונסון – ורשה, 1929

חדש],  כל  אין  נייעס [במערב  קיין  מערב-פראנט  אויפן 
עריך מאריא רעמארק, בתרגום יידי מאת יצחק בשביס 

זינגר. ורשה, 1929.
האנטי-מלחמתי  האפוס  של  ביידיש  ראשונה  מהדורה 

פרי עטו של הסופר הגרמני אריך מריה רמרק. 
בוריס  האמן  של  חתימתו  מופיעה  הראשון  השער  בדף 

(ברוך) ארונסון - "ברוך אראנסאן" – בעפרון.
241 עמ', 20.5 ס"מ. דפים ראשונים ואחרונים קרועים ומנות־

קים חלקית. פגמים קלים בכריכה.

פתיחה: $200 295
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296ב. אלמנך יהודי – פולין, 1918 – ארתור 
קולניק

 Wieden יהודי].  [אלמנך   Almanach Żydowski
(וידן), שנת תרע"ח 1917-1918. 

איור  העטיפה  על  ותצלומים.  שירים  מעט  מאמרים, 
מאת ארתור קולניק. פולנית.

265, [7] עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים בדפים הרא־
שונים ועל העטיפה.

פתיחה: $120

296b. Jewish Almanach – Poland, 
1918 – Arthur Kolnik
Almanach Żydowski [Jewish Almanach]. 
Wieden, 1917-1918.
Essays, few poems and photographs. Illustration 
by Arthur Kolnik on the cover. Polish.
265, [7] pages, 19.5cm. Good condition. Few 
stains on the first leaves and on the cover.

Opening Price: $120

296א. אלמנך יהודי – טשרנוביץ, 1922 – 
ארתור קולניק 

יודישער-אלמאנאך – אלמנך יהודי – רומניה. טשרנוביץ, 
תרפ"ג 1922-1923.

 .(A. K. :חתום) העטיפה מעשה ידי האמן ארתור קולניק
ציורים  וכן  קולניק,  מאת  נוספות  יצירות  החוברת  בגוף 

של ראובן רובין. עברית, יידיש ורומנית.
מ', 168 עמ', 23 ס"מ. מצב בינוני. כתמים וקרעים קלים בשולי 

העטיפה.

פתיחה: $120

296a. Jewish Almanach – 
Tchernovitz, 1922 – Arthur Kolnik
Yiddisher-Almanach – Jewish Almanach – 
Romania. Tchernovitz, 1922-1923.
The cover was made by artist Arthur Kolnik 
(signed: A. K.). More artistic compositions by 
Kolnik inside the booklet, and drawings by 
Reuven Rubin. Hebrew, Yiddish and Romanian.
40, 168 pages. Fair condition. Stains and light 
tears on the edges of the cover.

Opening Price: $120

296. All Quiet on the Western 
Front – Signed by Boris Aronson – 
Warsaw, 1929  
Oyfen meyrev-front keyn nayes [All quiet on 
the western front], Erich Maria Remarque, 
translated into Yiddish by Yitzchak Bashevis 
Singer. Warsaw, 1929.
First edition in Yiddish, of the pacifistic epic by 
the German writer Erich Maria Remarque.
On the title page appears the signature of 
the artist Boris (Baruch) Aronson – "Baruch 
Aronson" – in pencil.
241 pages, 20.5cm. First and last leaves are torn 
and partly detached. Slight damages to binding.

Opening Price: $200
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297. ספר הדברים – ביאליק / תום 
זידמן-פרויד 

ביאליק  נ.  ח.  מאת  שירים  עשר  ששה  הדברים,  ספר 
הוצאת  זידמן-פרויד.  תום  מאת  ציורים  עשר  וששה 

"אופיר", ירושלים-ברלין, תרפ"ב 1922. 
"אופיר",  בהוצאת  אור  ראה  אשר  הראשון  הספר 
ותום  זידמן  יעקב  ביאליק,  נחמן  חיים  של  בבעלותם 
את  הדגישו  אשר  הראשונים  הספרים  מן  זידמן-פרויד. 
היחודיים  איוריה  עם  הילדים,  בספרות  האיור  חשיבות 
ציירת,   ,(1892-1930) זידמן-פרויד  של  והמרשימים 

מאיירת וסופרת ילידת העיר וינה.
קלים.  קרעים  כתמים,  גרוע.  מצב  ס"מ.   21.5X21 דף,   [18]

כריכה בלויה, קרועה ומוכתמת.

פתיחה: $300

297. Sefer HaDevarim – Bialik / 
Tom Seidmann-Freud  
Sefer Hadevarim, sixteen poems by C. N. Bialik, 
and sixteen pictures by Tom Seidmann-Freud. 
Published by "Ophir", Jerusalem-Berlin, 1922.
First book to be published by "Ophir" Publishing 
House, belonging to Chaim Nachman Bialik, 
Ya'akov Seidmann and Tom Seidmann-Freud. 
One of the first books to emphasize the im-
portance of illustration in children's literature, 
featuring the distinctive yet remarkable draw-
ings made by Seidmann-Freud (1892-1930), 
Viennese-born artist, illustrator and author.
[18] pages, 21x21.5cm. Poor condition, Stains, 
slightly torn. Worn binding, torn and stained.

Opening Price: $300

ספרי ילדים, ספרי א"ב, משחקים
Children's Books, Alef-Bet Books, Games

298. בעלי מלאכה וכלי עבודתם 
ָצֶדק,  לילי  מאת  ציורים  עבודתם,  וכלי  מלאכה  בעלי 
שיר מאת י[שראל] דושמן. הוצאת "אילה" על-יד דביר, 

 .[1933]
בעלי- על  קצרים  שירים  נדפסו  השמאליים  בעמודים 
מלאכה (נגר, תופרת, סנדלר ועוד) מאת דושמן, מוקפים 
איורים קטנים, בעמודים הימניים נדפסו איורים גדולים 

מאת ָצֶדק, בצבעים כתום וטורקיז. 
בשולי  קרעים  כתמים,  גרוע.  מצב  ס"מ.   34.5X24.5 עמ',   15

הדפים. 

פתיחה: $180

298. Artisans and their Tools  
Artisans and their tools, drawings by Lily 
Zadek, verse by I[srael] Dushman. An "Ayalah" 
publication, by Dvir, [1933].
Short poems on various artisans (carpen-
ter, seamstress, shoemaker and others) by 
Dushman framed with small illustrations, are 
printed on left-side pages, whereas the right 
side pages bear large illustrations in orange and 
turquoise by Zadek.
15 leaves, 34.5x24.5cm. Poor condition. Stains, 
page margins torn.

Opening Price: $180

297298
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299. העברי הקטן – אליעזר בן יהודה, 1908 
העברי הקטן. ירושלים, אתתל"ט [1908].

לילדים  מוסף  ג')  מגליון  עותקים  שני  (א'-ג',  גליונות   4
כוללים  יהודה.  בן  אליעזר  של  עתונו  "השקפה",  של 

חדשות, שירים, בדיחות וחידות.
2-4 עמ' בגליון, 24 ס"מ. מצב טוב. מעט קרעים וכתמי חלודה.

נדיר.

פתיחה: $250

300. לילדינו – ארבעה ספרונים
מרכז  הוצאת  "לילדים".  "לילד";  "לילדנו";  ספרונים   4
העובדים  של  הכללית  ההסתדרות  של  חולים  קופת 

העברים בא"י. תל-אביב, שנות ה-40.
איזה.  מאת  הציורים  לילדים.  וציורים  חידות  סיפורים, 

ארבעת הספרים באותו פורמט.
15-18 עמ' בכל ספרון, 10.5X10.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

299. Ha'Ivri HaKatan – Eliezer 
ben Yehuda, 1908 
Ha'Ivri HaKatan. Jerusalem, 1908.
4 issues (1-3, 2 copies of Issue 3) of the chil-
dren's supplement to "Hashkafah", Eliezer ben 
Yehuda's newspaper. Containing news, poems, 
funny stories and brainteasers.
2-4 leaves per issue, 24cm. Good condition. 
Slightly torn, foxing.
Rare.

Opening Price: $250

300. LeYeladenu – Four Booklets  
4 booklets "LeYeladenu", LaYeled", LaYeladim". 
Published by the Health Fund Center of the 
Histadrut Labor Federation for Jewish Workers 
in Israel. Tel Aviv, 1940's.
Stories, brainteasers and illustrations for 
children. The illustrations are by Iza. All four 
booklets are in identical format.
15-18 leaves in each booklet, 10.5x10.5cm. Very 
good condition.

Opening Price: $120

301. עיבוד יידי ל"מסעי גוליבר" – ורשה, 
שנות ה-20 

י[ונתן]  מאת  קטנים],  [אנשים  מענשעלאך  קליינע 
סוויפט. ורשה, שנות ה-20. 

"יידיש".  הוצאת  של  לילדים  בסדרה   13 מס'  ספרון 
עם  סוויפט,  יונתן  מאת  גוליבר"  "מסעי  לסיפור  עיבוד 

מעט איורים. יידיש.
עדינה,  עטיפה  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   15 עמ',   69  ,[2]

מנותקת חלקית.

פתיחה: $100

299
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301. Yiddish Adaptation of 
"Gulliver's Travels" – Warsaw, 
1920's
Kleine Menschelach [small people], by 
J[onathan] Swift. Warsaw, 1920's.
Booklet No.13 in the children's series by 
"Yiddish" Publishing. Consists of an adaptation 
of the story "Gulliver's Travels" by Jonathan 
Swift, with several illustrations. Yiddish.
[2], 69 leaves, 15cm. Good condition. Stains. 
Fragile cover, partially detached.

Opening Price: $100

302. נחום גוטמן – שתי חוברות 
1. קטלוג ספרים – הוצאת עם עובד. תל אביב, -1946

1947. איור השער מאת נחום גוטמן.
18 ס"מ. מצב טוב.

עמנואל  מאת  ההסתדרות,  יסוד  על  מספר  2. לובקה 
הרוסי. תל אביב, 1959. איורים מאת נחום גוטמן.

13.5X20.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

302. Nachum Gutman – Two 
Booklets  
1. Book Catalogue – Am Oved Publishing. 
Tel Aviv, 1946-1947. Title page illustration by 
Nachum Gutman.
18cm. Good condition.
2. Lubka talks about the doctrines of the 
Histadrut Labor Federation, by Emmanuel 
HaRussi. Tel Aviv, 1959. Illustrations by 
Gutman.
20.5x13.5cm. Good condition.

Opening Price: $120

303. נוער יהודי – וינה, 1935
Jüdische Jugend [נוער יהודי], עתון נוער. וינה, תשרי 

תרצ"ו, 1935. 
גליון ראשון של השנה הראשונה, מאמרים בנושא העם 
בעמוד  תצלומים.  מספר  עם  אקטואליה,  וחגיו,  היהודי 
סיפור-אגדה  ובו  הקטן"  "העברי  עברי  מדור  האחרון 

ותשבץ. גרמנית ומעט עברית.
24 עמ', 24 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים.

פתיחה: $120

303. Jüdische Jugend – Vienna, 1935
Jüdische Jugend (Jewish Youth), newspaper for 
adolescents. Vienna, Tishrei 1935. 
First issue of the first year, articles on the 
Jewish People and it's festivals, current events, 
with several photographs. On the back page 
is a Hebrew section "HaIvri HaKatan" (the 
Little Jew) including a folk-tale and crossword. 
German and a little Hebrew.
24 leaves, 24cm. Fair condition, stained, torn.

Opening Price: $120

304. לוח שנה לילדים - גרמניה, 1934-1935
 .Kinder Kalender Des Judischen Frauen Bundes

ברלין, 1934.
 .(1934-1935) תרצ"ה  לשנת  לילדים  מאויר  שנה  לוח 
האיורים  ואיור.  חגיו  החודש,  ימי  מופיעים  דף  בכל 

.E. S. חתומים

פתיחה: $100
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305. ספרי-ילדים – פולין, שנות ה-50 
1. יוליאן טווים פאר קינדער, בתרגום ל. אוליצקי. ורשה, 
1954. תרגומי-שירים של המשורר והסופר היהודי-פולני 

יוליאן טובים ליידיש. איור צבעוני על העטיפה.
בארנהָאלץ.  פ.  לייענבוך,   – קינדער  אונדזערע  2. פאר 
בשחור- רבים  איורים  עם  לילדים,  שירים  ורשה, 1955. 

לבן. איור צבעוני על העטיפה. 

גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $120

306. שלום - עתון ילדים מארגנטינה 
שלום – עתון ילדים. בואנוס איירס, 1964-1966.

תשבצים  עם  לילדים  ירחון  יחד.  כרוכים   1-15 גליונות 
ומשחקים, ציורים, תמונות מא"י, שירים, תוי-נגינה ועוד. 

יידיש.
הקדשה  אקס-ליבריס,  טוב.  מצב  ס"מ.  גליון, 31  בכל  עמ'   15

וחותמת.

פתיחה: $100

305. Children's Books – Poland, 
1950's 
1. Julian Tovim for Children, translated by L. 
Olitzki. Warsaw, 1954. Verse by Polish-Jewish 
poet and author, Julian Tovim, translated into 
Yiddish. Colored illustration on the cover.
2. For Unsere Kinder – leienbuch, P. Barnholz. 
Warsaw, 1955. Verse for children with many 
black and white illustrations. Colored illustra-
tion on cover. 
Varying sizes, good condition.

Opening Price: $120

306. Shalom – Newspaper for 
Children - Argentine
Shalom - Children's Newspaper. Buenos Aires, 
1964-1966.
Issues 1-15 bound together. Children's magazine 
with crosswords and games, illustrations, pic-
tures of Israel, poems, music scores etc. Yiddish.
15 leaves to each issue, 31cm. Good condition. Ex-
libris, dedication and ink stamp.

Opening Price: $100

304. Children's Calendar – 
Germany, 1934-1935 
Kinder Kalender Des Judischen Frauen Bundes 
(Jewish Women's Guild), Berlin, 1934.
Illustrated Children's Calendar for the Jewish 
year 5695 (1934-1935). Days of the month, fes-
tivals and an illustration appear on each page. 
The illustrations are signed E. S. 

Opening Price: $100

307. חמשה לוחות א"ב
חמשה לוחות ללימוד הקריאה:

1. לוח קרטון עם צורת האותיות והניקוד. ג'רבה, תוניס. 
"מטבעת חי חדאד".

22X14 ס"מ. מצב טוב. 
לוח-קרטון   ,Hebrew Alphabet  – 2. אלף-בית 

מתקפל. ניו-יורק, 1931.
21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

מקופל  קרטון  על  ליטוגרפי  דפוס  בית,  אלף  3. לוח 
כיתוב  הכריכה  בגב  [גיאורגיה?].  ככריכת-ספר. 

בגיאורגית.
ותיקון  באותיות  חסרון  עם  פגמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   28X19

בעט.
עברית  וברכות.  שמע  קריאת  עם  א"ב   – בודד  4. דף 

ויידיש-דייטש.
57X40 ס"מ. מצב גרוע. כתמים וקרעים. נייר דבק. חלק ימני 

תחתון קרוע וחסר.
5. קול יהודה, ספר ללימוד האותיות והקריאה, מ. שט־

ענגעל. וינה, 1922. עברית וגרמנית.
ובכרי־ בדפים  כתמים  בעפרון,  מצב בינוני. רישומים  ס"מ.   20

כה, חותמות. דפים מנותקים.

פתיחה: $450 305
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307. Five Alef-Bet Charts
Five charts for learning to read:  
1. Cardboard chart with letters and vowels. 
Jerba, Tunisia. "Mitba'at Hai Hadad".
22x14cm. Good condition.
2. Alef-Bet – Hebrew Alphabet, folding card-
board chart. New York, 1931.
21cm. Good condition. Stained.
3. Hebrew alphabet chart, lithograph print on 
cardboard, folded in the form of a book cover. 
[Georgia?]. Gregorian writing on back of cover.
28x19cm. Fair condition. Damages, missing let-
ters with corrections in pen.
4. Single page – Alef-Bet with Kriat Shema and 
the Blessings. Hebrew and German in Hebrew 
letters.
57x40cm. Poor condition. Stained and torn. 
Paper tape. Lower right section torn and missing.
5. Kol Yehuda, Alef-Bet and reading textbook, 
M. Stengel. Vienna, 1922. Hebrew and German.
20cm. Fair condition. Notes in pencil, pages and 
binding stained, ink stamps. Detached pages.

Opening Price: $450

308. א"ב – הוצאת אמנות, 1922 
עיטורי  דמיין, 1922.  פרנקפורט  הוצאת "אמנות",  א"ב. 

האותיות מאת יעקב אפטר.
בצדה הפנימי של הכריכה מודבק כיס ניר, ובו ריבועי-

ניר גזורים עם סימני הניקוד. 
12 דף, 16X16 ס"מ. מצב טוב. חלק מהאותיות ודף ההקדמה 

נצבעו בידי ילד.

פתיחה: $180

308. Alef-Bet – Omanut 
Publishing, 1922 
Alef-Bet. Published by "Omanut", Frankfurt am 
Main, 1922. Letter decorations by Ya'akov After.
Paper pocket attached to inside of cover con-
taining paper squares with the vowels.
12 pages, 16x16cm. Good condition. Some of the 
letters and the preface have been colored by a 
child's hand.

Opening Price: $180

309. Alef-Bet - Barlevy 
Publishing
Alef-Bet. Barlevy Publishing, Tel Aviv. 1930's.
Didactic game. Folder containing eight pages of 
letters for tearing out, each page consists of about 
12 letters, some of which have been torn out.
The folder is machine-sewn with pockets for 
safeguarding the detached letters.
17cm. 8 pages. Good condition, folder slightly 
torn and creased, some letters may be missing.

Opening Price: $100

309. אלף-בית - הוצאת ברלוי
אלף-בית. הוצאת ברלוי, תל אביב. שנות ה-30.

משחק לימודי. עטיפה ובה שמונה דפי אותיות לתלישה, 
בכל דף כתריסר אותיות, חלקן נתלשו.

כיסים  יצירת  לצורך  תפירה  במכונת  תפורה  העטיפה 
לשמירת האותיות שנתלשו.

17 ס"מ. 8 דף. מצב טוב, קרעים קלים וקמטים בעטיפה, יתכן 
שחסרות אותיות. 

פתיחה: $100
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311. חמשה ספרי למוד – רומניה
ספרי למוד יידיש ומקצועות שונים, לבתי-ספר יסודיים 

ותיכוניים, חלקם מאוירים:
1. עלים, מקראה לשנת הלמודים השלישית והרביעית, 

א. י. ריספלר. בוקרשט, 1944. 
2. עברית, דוד פיבוש (בהשתתפות ז. בארי ופ. נ. גליק). 

בוקרשט, 1943. 
3. גיל, ספר למוד לשפה ולספרות, מאת יוחנן יעקובוב. 

בוקרשט, 1943. 
בוקרשט,  "איקוף",  הוצאת  יידיש.  פאר  4. לערנבוך 

 .1946
בפתח  לייענבוכ. [בוקרשט], 1956.  שפראכ  5. יידישע 

הספר שיר לכבוד הרפובליקה הרומנית.

גודל משתנה, מצב בינוני.

פתיחה: $500

311. Five Textbooks – Romania  
Yiddish textbooks in several subjects for grade 
and high schools, some are illustrated:
1. Alim, reading texts for third and fourth 
grades, A. Y. Risfler. Bucharest, 1944.
2. Hebrew, David Feivush (together with Z. 
Be'eri and P. N. Glick). Bucharest, 1943.
3. Gil, language and literature textbook, by 
Yochanan Ya'akobov. Bucharest, 1946.
4. Lernbuch for Yiddish. "Ikuf" Publishing. 
Bucharest, 1946.
5. Yiddishe Shprach Leinbuch. [Bucharest], 
1956. Verse in tribute to the Romanian Republic 
is included at the beginning.
Varying sizes, fair condition.

Opening Price: $500

310. שלשה ספרי לימוד מאוירים 
1. אלף בית, ד"ר פ. שרגורודסקה. הוצאת "דביר", תל-
בלוויית  אלף-בית  לימוד  ספר   .[1938] תרצ"ח  אביב, 

איורים פשוטים.
[1], 94, [4] עמ', 26.5 ס"מ. מצב בינוני, כתמים ומעט קרעים.
תל- "דביר",  הוצאת  ואחרים.  טורוב  נ.  ד"ר  2. ספרנו, 
אביב, תרצ"ג 1932. חלק ראשון של ספר לימוד קריאה 

וכתיבה, עם איורים מאת נחום גוטמן.
כיתוב  כתמים,  מעט  בינוני.  מצב  ס"מ.   21.5 עמ',   52  ,[1]

בעפרון.
תר"ץ  ורשה,  "למוד",  הוצאת  קפלן.  ח.א.  3. ֻחָּמִׁשי, 
[1930]. ספורי החומש למתחילים, עם ביאורים ואיורים 

מאת אמנים שונים, ביניהם איורים מאת א"מ ליליאן.
מעט  בינוני,  מצב  ס"מ.   21 איורים],  לוחות   8]  ,[1] עמ',   166

קרעים וקפלים.

פתיחה: $120

310. Three Illustrated Textbooks
1. Alepf-Bet, Dr. P. Shragorodska. "Dvir" 
Publishing, Tel Aviv, 1938. Alef-Bet textbook 
supplemented with simple illustrations.
[1], 94, [4] Leaves, 26.5cm. Fair condition, slightly 
torn and stained.
2. Sifreinu, Dr. N. Torov and others. "Dvir" 
Publishing, Tel Aviv, 1932. Part I of reading 
and writing textbook, illustrations by Nachum 
Gutman.
[1], 52 leaves, 21.5cm. Fair condition. Lightly 
stained, pencil captions.
3. Chumashi, C. A. Kaplan. "Limud" 
Publishing, Warsaw, 1930. Bible stories for be-
ginners, with explanations, and illustrations by 
various artists including E. M. Lilien.
166 leaves, [1], [8 illustrated plates], 21cm. Fair 
condition, slightly torn, fold marks.

Opening Price: $120
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312. שני ספרי שח-מט
1. שחוק השאך, יוסף יהודה ליב זאסניץ. וילנה, 1879. 
"יבואר בו דרכי הליכותיו בכלליהם ובפרטיהם... תחבו־

לותיהם ומזמותיהם...". עברית.
VII ,102 עמ'. מצב בינוני. כתמי חלודה, חסר לוח מקופל.

לאון   ,Delices Royales ou Le Jeu Des Echecs .2
הולנדרסקי. פריז, 1864. היסטוריה של משחק השחמט 
וחוקיו, עם מובאות מכתבי רבי אברהם אבן-עזרא ורבי 

[גדליה] אבן יחיא. צרפתית.
[14], 68, [4] עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה.

פתיחה: $250

312. Two Chess Manuals 
1. Sehok ha-Shakh, Joseph Yehudah Leib 
Zassnicz. Vilna, 1879. "explaining his tactics by 
the general rules and their details… strategy 
and maneuvers…". Hebrew.
102, VII leaves. Fair condition. Foxing, folding 
board missing.
2. Delices Royales ou Le Jeu Des Echecs, Leon 
Hollaenderski. Paris, 1864. History of the chess 
game and its principles, with excerpts from 
writings of Rabbi Abraham Iben- Ezra and 
Rabbi [Gedaliah] Iben-Yachye. French.
[14], 68, [4] leaves, 19cm. Good condition. Foxing.

Opening Price: $250

313. לוח משחק "טיול בארץ" – ברלוי, 
שנות ה-50 

צבעוני  ליטוגרפי  דפוס  בארץ",  "טיול  משחק  לוח 
"אביבה", הוצאת בנימין ברלוי, תל-אביב, ראשית שנות 

ה-50 (ציר בלתי ידוע).
לראשונה  הופיע  זה  משחק  לוח  על  המצוירת  במפה 
אזור הנגב במשחקיו של ברלוי, אך הוא עדיין אינו נכלל 

במסלול ה"טיול בארץ".
המשחקים  תעשיית  חלוץ   ,(1894-1964) ברלוי  בנימין 
בארץ ישראל. נולד בורשה, עלה לארץ בגיל 27 והקדיש 
50 שנה מחייו לפיתוח ויצירת משחקים, שנועדו להנחיל 

לילדי ישראל אידיאלים וערכים לאומיים.
מעט  הקיפול,  בקוי  קלים  קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   67X47.5

כתמים.

פתיחה: $500

313. Game Board "Tiyul BaAretz" 
– Barlevy, 1950's
Game board "Tiyul BaAretz" ("Journey through 
the Land"), colored lithograph print "Aviva", 
Benjamin Barlevy Publishing, Tel Aviv, early 
1950's (unknown artist).
This is the first time that the Negev region ap-
pears on the map-illustrated board of a Barlevy 
game, but it is not yet included in the "Journey 
through the Land" route.
Benjamim Barlevy (1894-1964), pioneered the 
game industry in Israel. Born in Warsaw, emi-
grated to Israel at the age of 27 and dedicated 
50 years of his life to developing and manufac-
turing games designed to instill national ideals 
and values in Israeli children.
67x47.5cm. Fair condition. Slightly torn along the 
fold lines, lightly stained.

Opening Price: $500
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314. לוח משחק לוטו – ברלוי, שנות ה-40
לוח משחק [לוטו ישובי ארץ-ישראל?]. דפוס ליטוגרפי 

צבעוני, הוצאת בנימין ברלוי, תל-אביב, שנות ה-40.
קי־ ומגדל,  חומה  ישובי  של  איורים  המשחק  לוח  על 
איורי  לצד  ועוד,  מפעלים  מגדלי-מים,  וערים,  בוצים 

מטבעות עתיקים.
הלוח.  במרכז  קו-קפל  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   69.5X50

נזקים משוקמים שיקום מקצועי. 
מר  של  מחנותו  משחקים   – בארץ  ב"טיול  מופיע  אינו 
ארץ-ישראל,  מוזיאון  בהוצאת  טרטקובר),  (דוד  ברלוי" 

.1999

פתיחה: $400

315. קובץ ציורים מצמחי ארץ ישראל
י.  בעריכת  סדר-א',  ישראל,  ארץ  מצמחי  ציורים  קבץ 
אביזהר, איורים מאת ש. חרובי. הוצאת "גליונות ללמודי 

הטבע", דפוס "גרפיקה", ירושלים, [סוף שנות ה-20].
מארז קרטון מקורי, כולל משחק לוטו לימודי עם עשרה 
ששה  איורי  לוח  בכל  צבעוני,  ליטוגרפי  בדפוס  לוחות 
(מתוך  תואמים  כרטיסים   32 וירקות;  פירות  פרחים, 
בצירוף  לוחות,  עשרה  אותם  עם  חוברת  במקור);   60

הסברים מפורטים באנגלית.
ל"בצלאל"  סמוך  פעל  בירושלם"  "גרפיקה  הדפוס  בית 
משבעת  אחד  היה  פן;  אבל  האמן  של  בבעלותו  והיה 

בתי-המלאכה אשר הורשו לחתום בשם "בצלאל". 
החוברת  מאד.  טוב  במצב  והכרטיסים  הלוחות  ס"מ.   24X16

במצב בינוני. המארז במצב טוב. חסרים כרטיסים. 

פתיחה: $100

314. Lotto Game board – Barlevy, 
1940's
Game board [settlements in Israel lotto game?]. 
Colored lithograph print, Benjamin Barlevy 
Publishing, Tel Aviv, 1940's.
The board depicts pictures of the settlements of 
Chomah and Migdal, communal settlements 
(kibbutzim) and towns, water-towers, factories 
etc. alongside illustrations of antique coins.
69.5x50cm. Fair condition. Stained, fold-line along 
center of board, professionally restored damage.
Does not appear in "Journey through the Land 
– games from the store of Mr. Barlevy" (David 
Tartakover), published by the Israel Museum, 
1999.

Opening Price: $400

315. Drawings of Plants of Eretz 
Israel  
Collection of drawings of plants of Eretz Israel, 
Series A, edited by Y. Avizohar, illustrations 
by S. Charuvi. "Gilyonot leLimudei Teva" pub-
lishing, printed by "Graphica", Jerusalem, [late 
1920's].
Original cardboard packet, consists of an edu-
cational lotto game with ten colored lithograph 
printed boards, each board displays illustra-
tions of six flowers, fruit and vegetables; 32 
matching cards (from the original 60); pam-
phlet with the same ten boards and detailed 
explanation in English.
"Graphica biYeruahalem" Publishing House 
operated close to "Bezalel" and belonged to the 
artist Abel Pann; one of seven workshops au-
thorized to use the "Bezalel" trademark.
24x16cm. Boards and cards in very good condi-
tion. Pamphlet in fair condition. Pack in good 
condition. Cards missing.

Opening Price: $100

314
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316. משחק-קלפים להכרת הפרחים – 
וילנה, 1921

הוצאת  פָארטונע.   – בלומען-פלירט  ליטערארישער 
"ַאמיָגא", וילנה, 1921.

פרחים  מספר  שמות  נדפסו  כרטיס  בכל  כרטיסים,   50
(המשפטים  הפרח  שם  על  המרמזים  משפטים  ולידם 
לקוחים בחלקם מכתביהם של סופרים אירופאים מפו־
רסמים וכן מכתביהם של סופרי יידיש שונים, כמתואר 
פרח  באיזה  לזהות  המשתתפים  על  העטיפה).  בגב 
סחלב  צבעוני,  נרקיס,  (יסמין,  הגדרתו  על-פי  מדובר, 

ועוד). בכרטיס הראשון הוראות המשחק. יידיש.
הכרטיסים  ס"מ.   13.5 המקורית,  בעטיפה  כרטיסים   50  ,[1]

במצב טוב. העטיפה במצב גרוע.

פתיחה: $120

316. Card Game for Identifying 
Flowers – Vilna, 1921  
Literarischer blumen-flirt – Fortune. Amigo 
Publishing, Vilna, 1921.
50 playing cards, names of several flowers are 
printed on each card alongside sentences al-
luding to the name of the flower (the sentences 
are taken in part from writings of celebrated 
European writers and Yiddish authors, as 
described on back of pack). The players have 
to identify the flower in question, aided by its 
definition (jasmine, daffodil, tulip, orchid etc.). 
Rules of play are on the first card. Yiddish.
[1], 50 playing cards in their original packaging, 
13.5cm. The cards are in good condition, packag-
ing in poor condition.

Opening Price: $120

317. משחק ללימוד עברית – טשרנוביץ, 
שנות ה-30

יודע.  אני  אחד  יודע  מי  אחד   – הנעורים  לבני  משחק 
הוצאת בית מסחר שלום זילבער. טשרנוביץ, שנות ה-30 

בקירוב.
ויידיש),  (בעברית  הוראות  ודף  כרטיסי-משחק  ששה 

נתונים בעטיפת קרטון מקורית.
14.5 ס"מ. מצב טוב. נקבי-עש בודדים.

פתיחה: $120

317. Game for Learning Hebrew – 
Chernivtsi, 1930's 
A game for adolescents – Who knows one? I 
know one! Manufactured by Shalom Zilber 
Trading House. Chernivtsi, c. 1930's.
Six playing cards and instruction sheet (Hebrew 
and Yiddish), presented in the original card-
board packaging.
14.5cm. Good condition. A few moth holes.

Opening Price: $120

316
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318. זאב בן צבי – פסל מרשים, 1929
פסל נער יהודי (תימני) יושב ורגליו מקופלות, אוחז בידו 
ספר. חתום בצדו: "זאב בן צבי 1929". גבס, צבוע שחור.
יהודי  אמן  (קויאבסקי, 1904-1952),  בן-צבי  זאב  הפסל 
בבית-ספר  ציור  למד   1920-1923 בשנים  פולין.  יליד 
 1925 שנת  ועד  לארץ  עלה  ב-1923  בורשה.  לאמנות 
נסע   1928 בשנת  שץ.  בוריס  בהדרכת  ב"בצלאל"  למד 
ללמודים בצרפת, שם נחשף לקוביזם של פיקאסו וז'ורז' 
בראק; בשנים הבאות פיסל דיוקנאות ריאליסטיים רבים 
ביאליק,  (ביניהם:  חצי-קוביסטי  בסגנון  (פרוטומות) 
מסקין,  אהרן  לוין,  שמריהו  דיזנגוף,  טשרניחובסקי, 
במחנות- נחושת  וריקוע  פיסול  סדנת  הקים  ואחרים). 

318. Ze'ev Ben Zvi – Impressive 
Sculpture, 1929 
Sculpture of a Jewish boy (Yemenite) sitting 
with folded legs, holding a book. Signed on the 
side: "Ze'ev Ben Zvi 1929". Gypsum painted 
black.
Sculptor Ze'ev Ben Zvi (Koyavsky, 1904-1952), 
Jewish artist born in Poland. In 1920-1923 
studied painting in the school of arts in 
Warsaw. Made aliyah to Eretz Yisrael in 1923 
and studied in "Bezalel" until 1925 with the 
guidance of Boris Schatz. In 1928 went to study 
in France where he was exposed to cubist art 
of Picasso and George Braque: in the following 
years created many realistic portraits (pro-
tomes) in a half-cubist style (amongst them 
Bialik, Tchernichovsky, Dizengof, Shemaryahu 
Levine, Aharon Meskin and others). Established 
a sculpting and copper-hammering workshop 
in the retention camps in Cyprus with the artist 
Naftali Bezem; since 1949 served as a teacher 
in "The New Bezalel" (David Palombo was one 
of his students). His works were exhibited in 
exhibitions in Israel and abroad.
The sculpture in front of us is of the period 
prior to his typical cubist creation.
"He totally mastered the material, easily solved 
problems and shaped the creation, which 
floated before his eyes since he had a remark-
able plastic ability…". (Gavriel Talpir).
Height: 24cm, maximum width: 34cm. Good 
condition. Minor damages.

Opening Price: $1200

אמנות
Arts

318

משנת  החל  בזם;  נפתלי  האמן  עם  בקפריסין,  המעצר 
תלמידיו:  (בין  החדש"  ב"בצלאל  כמורה  שימש   1949
דוד פלומבו). עבודותיו הוצגו בתערוכות בארץ ובחו"ל.

זוכה פרס ישראל לפיסול, תשי"ג.
הקוביסטית  יצירתו  טרם  התקופה  מן  שלפנינו  הפסל 

המובהקת.
בעיות  פתר  בקלות  בחומר,  גמורה  שליטה  שלט  "הוא 
מסובכות ועיצב את היצירה, שרחפה לנגד עיניו, כי ניחן 

ביכולת פלאסטית מופלאה...". (גבריאל טלפיר).
גובה: 24 ס"מ, רוחב מירבי: 34 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים.

פתיחה: $1200
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יוחנן סימון
יוחנן סימון (1905-1976), ממובילי זרם הריאליזם הסוציאליסטי בארץ. למד אומנות 
והתיישב  לארץ  עלה   1936 בשנת  בקמן.  מקס  הצייר  אצל  ובפרנקפורט  בברלין 
"אופקים  האמנים  תנועת  ממיסדי  והיה  בארץ,  בתערוכות  הציג  שמואל.  גן  בקיבוץ 

חדשים". הקים את המכון לאומנות בסמינר אורנים.
האיורים  לבן).  (שחור  ניר  על  וגואש  דיו  עבודות  סימון,  של  איורים  שלשה  לפנינו 

עשויים באיכות אמנותית גבוהה ואופייניים לסגנונו, המושפע מן האתוס הציוני.
חותמת  את  הנושא  דף  על  מודבקים  לילדים",  "משמר  למערכת  נשלחו  האיורים 

ארכיון העתון.

Yochanan Simon
Yochanan Simon (1905-1976), a leader of the Socialist Realism movement in 
Israel. Studied arts in Berlin and Frankfurt under artist Max Beckmann. In 
1936 immigrated to Israel and settled on kibbutz Gan Shmuel. Exhibited his 
works in Israel, and was one of the founders of the art movement "Ofakim 
Chadashim". Established the College of Arts in the Oranim Seminary.
We are presenting three illustrations by Simon, works of ink and gouache on 
paper (black and white). These illustrations meet high artistic standards and 
are distinctive of his Zionist-influenced style. 
The illustrations were sent to the editorial staff of "Mishmar LeYeladim", 
pasted to paper stamped with the seal of the newspaper's archives.

319. יוחנן סימון – איור נער, נערה ודגל
על  ובתים  מים  מגדל  נראים  ברקע  ישראל.  דגל  מניפים  ונערה  נער  איור  סימון,  יוחנן 

גבעה, ועליהם מתנוססים דגלי ישראל.
21X14.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. מודבק על ניר.

פתיחה: $300

319. Yochanan Simon – Illustration of Two Youths 
and Flag  
Yochanan Simon, illustration of two youths raising the flag of Israel. 
A water tower and houses on a hill, flying Israeli flags are visible in the 
background.
21x14.5cm. Good condition. Lightly stained. Pasted to paper.

Opening Price: $300
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320. יוחנן סימון – איור גזע עץ ופועלים
תחת  ציפורים.  מעליו  גדוע,  עץ  גזע  איור  סימון,  יוחנן 
האיור: שתי רצועות עם איורי פועלים: רועה צאן, נהג, 

בנאי ועוד.
16.5X15 ס"מ; שתי רצועות 16X2.5 ס"מ. מצב טוב. מודבקים 

על ניר. מעט כתמים וקמטים.

פתיחה: $300

321. יוחנן סימון – איור גבר ובנו מעמיסים 
חבית מים

יוחנן סימון, איור גבר ובנו מעמיסים חבית מים על-גבי 
חמור.

17X14 ס"מ. מצב טוב. מודבק על ניר.

פתיחה: $300

320. Yochanan Simon – 
Illustration of Tree Trunk and 
Workers
Yochanan Simon, illustration of pruned tree 
trunk with birds above it. Beneath the illustra-
tion: two strips depicting laborers: shepherd, 
driver, builder and more.
16.5x15cm.; 2 strips 16x2.5cm. Good condition. 
Pasted to paper. Slightly stained and creased.

Opening Price: $300

321. Yochanan Simon –
Illustration of a Man and his Son 
Loading a Water Barrel
Yochanan Simon, illustration of a man and 
his son loading a water barrel on to a donkey's 
back. 
17x14cm. Good condition. Pasted to paper. 

Opening Price: $300

322. כפר ערבי – ציור שמן – שמואל 
שלזינגר

שמואל שלזינגר, מראה כפר ערבי עם צריח-מסגד. ציור 
שמן חתום.

וצריח-מסגד.  כיפות  עם  בתים  גלילי,  ערבי  כפר  מראה 
האמן,  בחתימת  התחתונה  השמאלית  בפינה  חתום 

שמואל שלזינגר (1896-1952).
50X40 ס"מ, במסגרת 69X59 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $1000

320
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322. Arab Village – Oil Painting – 
Shmuel Schlesinger  
Shmuel Schlesinger, view of Arab village with a 
mosque-turret. Signed oil painting.
Scene from an Arab village in the Galilee, 
houses with domed roofs and a mosque turret. 
Signed in the lower left corner with the artist's 
signature, Shmuel Schlesinger (1896-1952).
50x40cm. framed 69x59cm. Good condition.

Opening Price: $1000

323. יוסף בודקו – חיתוך-עץ חתום
חתום  חיתוך-עץ  יהודים.  שלשה  דמויות  בודקו,  יוסף 

בעפרון ומתוארך, 1922. 
19X14 ס"מ, במסגרת 40X33 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150

323. Joseph Bodko – Signed 
Woodcut  
Joseph Bodko, three Jewish figures. Woodcut, 
signed and dated in pencil, 1922.
19x14cm., framed 40x33cm. Good condition.

Opening Price: $150

324. בודקו - אשה זקנה - תחריט חתום, 
1911

חתום  בודקו.  יוסף  מאת  תחריט  יושבת,  זקנה  אשה 
בעפרון, 1911.

כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   47.5X46.5 במסגרת  ס"מ,   27X23
קלים בשוליים.

פתיחה: $300

324. Bodko – Old Woman – Signed 
Engraving, 1911  
An old woman sitting, engraving by Joseph 
Bodko. Signed in pencil, 1911.
27x23cm., framed 47.5x46.5cm. Good condition. 
Margins lightly stained.

Opening Price: $300

325. מירון סימה ויעקב שטיינהרט – דיוקן 
מאיר דיזנגוף

דיזינגוף,  מאיר  דיוקן  שטיינהרט,  ויעקב  סימה  מירון 
1946. תצריב אקווטינטה על נייר עבה.

בתחתית חתימותיהם של סימה ושטיינהרט בעפרון.
29X22.5 ס"מ. מצב טוב מאד. פגמים קלים בצדו האחורי.

פתיחה: $180
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326. יעקב שטיינהרט – תחריט חתום 
וממוספר

לנר.  מסביב  בכפר,  יהודים  דמויות  שטיינהרט,  יעקב 
תחריט חתום בעפרון, מתוארך 1920 וממוספר 9/30. 

טוב.  מצב  זכוכית.  ללא  ס"מ   42X35 במסגרת  ס"מ,   24X19
כתמי-חלודה רבים.

פתיחה: $200

327. יעקב שטיינהרט – בית עולם – תחריט 
חתום וממוספר

תחריט  [בית-עלמין].  עולם"  "בית  שטיינהרט,  יעקב 
חתום בעפרון בעברית ובאנגלית, ממוספר 14/30. 

טוב.  מצב  ס"מ.   47X45 נאה  במסגרת  ס"מ,   30X28
כתמי-חלודה. 

פתיחה: $200

326. Ya'akov Steinhart – Signed 
and Numbered Engraving  
Ya'akov Steinhart, Jewish characters in the 
village around a candle. Engraving signed in 
pencil, dated 1920 and numbered 9/30.
24x19cm., framed without glass 42x35cm. Good 
condition. Much foxing.

Opening Price: $200

327. Ya'akov Steinhart – the 
Graveyard – Signed and Numbered 
Engraving  
Ya'akov Steinhart, "the Graveyard". Engraving, 
pencil signed in Hebrew and English and num-
bered 14/30.
30x28cm., handsomely framed 47x45cm. Good 
condition. Foxing.

Opening Price: $200

325. Meron Sima and Ya'akov 
Steinhart – Portrait of Meir 
Dizengoff  
Meron Sima and Ya'akov Steinhart, portrait 
of Meir Dizengoff, 1946. Aquatint etching on 
thick paper.
Penciled signatures of Sima and Steinhart at 
the bottom.
29x22.5cm. Very good condition. Slightly defec-
tive on the back.

Opening Price: $180 328. פינס – חיתוך-עץ צבעוני חתום
בעברית  בעפרון  חתום  צבעוני,  חיתוך-עץ  ִּפיְנס,  יעקב 

ובאנגלית, מתוארך 1956. 
כתמי- בינוני.  מצב  ס"מ.   33.5X21 במסגרת ס"מ,   21.5X11.5

רטיבות ועובש.

פתיחה: $120
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329. זיגמונד פורסט – חיתוכי-עץ חתומים 
וממוספרים 

האמן  של  בחתימת-ידו  בעפרון  חתומים  חיתוכי-עץ   7
זיגמונד פורסט וממוספרים.

מזרח; יונה במעי הדג; חנוכה; שולחן הרב; רב וחסידיו; 
רובם  קדושים.  מות  בשמחה;  מרבים  אדר  משנכנס 

מתוארים בעפרון.

328. Pins – Colored and Signed 
Woodcut  
Ya'akov Pins, colored woodcut, pencil signed in 
English and Hebrew, dated 1956.
21.5x11.5cm., framed 33.5x21cm. Fair condition. 
Damp stains and mildew.

Opening Price: $120

329. Siegmund Forst - Signed and 
Numbered Woodcuts   
7 woodcuts signed in pencil by artist Siegmund 
Forst and numbered.
Mizrach; Jonah inside the Fish; Hanukkah; 
the Rabbi's Table; the Rabbi and his Hassidim; 
MiShenichnass Adar Marbim beSimcha; Death 
of the Saints. Most are described in pencil.
Forst was born in Vienna in 1904. Studied in 
Kunstakademie – Arts' Academy of Vienna. 
In 1939 he left for Hamburg and then contin-
ued to the U.S. where he devoted himself to 
letter-design and calligraphy. He published an 
illustrated Haggadah for Passover, illustrated a 
children's book (using his Hebrew name, Asher 
Forst). Was very involved in the Jewish tradi-
tions and festivals. An exhibition of his works 
was displayed in Yeshiva University in 1997.
See: Siegmund Forst – a Lifetime in Arts and 
Letters, Yeshiva University Museum Publshing, 
1997.
Varying sizes, all in good condition save one, 
stained.

Opening Price: $550

 Kunstakademie-ב למד   .1904 וינה,  יליד  פורסט, 
להמ־ עזב   1939 בשנת  וינה.  של  לאמנות  האקדמיה   –
אותיות  בעיצוב  עסק  בארה"ב  לארה"ב.  ומשם  בורג 
וקליגרפיה. הוציא לאור הגדה מאוירת לפסח, אייר ספר 
תחרי־ יצר  פורסט),  אשר  העברי  השם  (תחת  לילדים 
ומועדים.  ובחגים  היהודיים  במקורות  רבות  ועסק  טים 
ליצירתו  רטרוספקטיבית  תערוכה  נערכה   1997 בשנת 

ב"ישיבה יוניברסיטי". 
Siegmund Forst – A lifetime in arts & let- :ראה

.Yeshiva University Museum, 1997 הוצאת ,ters
גודל משתנה, כולם במצב טוב, למעט אחד, מוכתם.

פתיחה: $550

330. חתונה יהודית במאה ה-18 – הדפס-עץ 
צבוע

יהודית  [חתונה   18th Century Jewish Wedding
 Nándor במאה ה-18], הדפס-עץ מאת האמן ההונגרי
 Jacob Max צבוע בידי ,(                  ) Vidai Brenner

 .Oppenhein
חתום בחלקו התחתון בעפרון בידי האמן.

44X35 ס"מ, במסגרת פגומה 51X41 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, 
נזקי-רטיבות בחלקו התחתון.

פתיחה: $300

1903-1944

330. An 18th Century Jewish 
Wedding – Painted Woodcut  
18th Century Jewish Wedding, woodcut by 
Hungarian artist Nandor Vidai Brenner (1903-
1944), painted by Jacob Max Oppenheim.
Pencil signature of the artist in lower section
44x35cm., in damaged frame 51x41cm. Fair con-
dition. Stains, lower part damaged from damp.

Opening Price: $300
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332. ארץ הצבי – ציורי ארץ ישראל, 1929
ארץ הצבי, אהרן הלוי. הוצאת "אילה" על-ידי דביר, ירו־
שלים, תרפ"ט 1929. הקדמה מאת יצחק בן אברהם כץ.

פסוקים  על-פי  ארץ-ישראל  נופי  של  איורים  תריסר 
מהתנ"ך, מאת אהרן הלוי (ראה אודותיו בפריט הקודם).

[2], יב דף. בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה מופיע גם [1] דף 
כתמי-חלודה  טוב.  מצב  ואיכותי.  עבה  נייר  ס"מ.   39 מקופל, 
מעטים בשולי הדפים. גליונות נייר לא חתוכים. קרעים קלים 

וקמטים בשולי העטיפה.

פתיחה: $250

333. אברהם וולקוביץ – יהודי עם ספר 
תורה, 1901

אברהם וולקוביץ, רישום דמות יהודי עם ספר תורה, דיו 
על נייר. [ארצות-הברית], חתום ביד ומתוארך, 1901. 

וולקוביץ (1878-1965), צייר אמריקני, מחלוצי האמנות 
המודרנית במאה ה-20. ראה אודותיו חומר מצורף.

22X14.5 ס"מ, במסגרת 39.5X29 ס"מ. מצב טוב. נזקים קלים 
במרכז הרישום.

פתיחה: $250

332. Eretz HaZvi – Drawings of 
Eretz Israel, 1929  
Eretz Hazvi, Aharon Halevi. "Ayalah" 
Publishing by Dvir, Jerusalem, 1929. Foreword 
by Yitzhak ben Avraham Katz.
A dozen drawings of Israel's landscapes associat-
ing them to appropriate verses from the Bible, by 
Aharon Halevi (about him – see previous item). 
[2], 12 Leaves. Appears in the Bibliography 
Institute CD with an additional [1] Folded Leaf, 
39cm. Thick quality paper. Good condition. Slight 
foxing on page margins. Uncut sheets of paper. 
Small tears and creases on edges of cover.

Opening Price: $250

331. אהרן הלוי – הדפס-עץ חתום
והאלילים,  אבינו  אברהם  של  הדפס-עץ  הלוי,  אהרן 

חתום.
הציר ואיש הטבע אהרן הלוי עלה לארץ מרוסיה בשנת 
1906, עסק בשתילה, גינון וטיפוח זני צמחים, היה מרא־

שוני ציירי צמחיית ארץ ישראל ונופיה.
כתמים  שני  טוב.  מצב  ס"מ.   28.5X27 במסגרת ס"מ,   14X13

בחלקו העליון.

פתיחה: $120

331. Aharon Halevi – Signed 
Woodcut  
Aharon Halevi, woodcut of Abraham and the 
idols, signed.
Artist and botanist Aharon Halevi made aliyah 
from Russia in 1906, became involved in plant-
ing and gardening and cultivated many species 
of plants, amongst the first to paint flora and 
landscapes of land of Israel.
14x13cm., framed 28.5x27cm. Good condition. 
Two stains on upper section.

Opening Price: $120

331
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333. Abraham Walkowitz – Jew 
with Torah Scroll, 1901  
Abraham Walkowitz, drawing of Jewish figure 
with Torah scroll, Ink on paper. [U.S.], signed 
by hand and dated, 1901.
Walkowitz (1878-1965), American painter, 
amongst the pioneers of 20th Century Modern 
Art. For more information: see enclosed material.
22x14.5cm., framed 39.5x29cm. Good condition. 
Slight damage to center of illustration.

Opening Price: $250

334. ארתור שיק – הקדשה חתומה על 
הדפס

לספר  שער  על-פי  שיק  ארתור  של  מקורי  הדפס 
Airmails of the World. ניו-יורק, 1947.

מטוס  שרטוט  עם  דף  מחזיק  וינצ'י  דה  ליאונרדו  איור 
ומטוסים.  תעופה  כלי  תריסר  של  איורים  ובשוליים 
בתחתית הקדשה חתומה בכתב-ידו של שיק, באנגלית. 

[1] עמ', 20X25.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

334. Arthur Szyk - Signed 
Dedication on Print
Original print from Arthur Szyk, focusing 
on the title-page of the book "Airmails of the 
World". New York, 1947.
Picture of Leonardo de Vinci holding a page 
with sketch of an airplane, the margins are 
filled with illustrations of a dozen aircraft. At 
the bottom of the page is a signed dedication in 
English, hand-written by Szyk.
[1] leaf, 25.5x20cm. Good condition.

Opening Price: $120

335. משה רוזנטליס - קטלוג עם ציור חתום
 Moshe Rosenthalis, New Paintings – Summer

1991. ת"א, 1991.
 1991 קיץ  רוזנטליס,  משה  האמן  של  ציורים  קטלוג 

בצפת. חתימה ואיור בכתב-ידו של האמן. 
64 עמ', 24X22 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100

335. Moshe Rosenthalis – 
Catalogue with Signed Painting
Moshe Rosenthalis, New Paintings – Summer 
1991. Tel Aviv, 1991.
Catalogue of artist Moshe Rosenthalis' paint-
ings, summer 1991 in Safed. Signature and il-
lustration by the artist himself.
64 leaves, 24x22cm. Good condition.

Opening Price: $100

336. ירחון "מנורה" למדע, אמנות וספרות – 
שנה שלמה

Menorah – Jüdisches familienblatt für wissen-
schaft, kunst und literature [מנורה – ירחון למדע, 

אמנות וספרות]. וינה-פרנקפורט דמיין, 1927.
השנה  של  כפולה)  אחת  חוברות,  (ב-11  גליונות   12
אמנות,  בנושא  רבים  מאמרים  כולל  הירחון  החמישית. 
מקס  שאגאל,  מארק  בגליונות:  המופיעים  האמנים  בין 
ליברמן, חנה אורלוף, מאוריצי גוטליב, יעקב שטיינהרט 
ואחרים; בין הסופרים והכותבים: דובנוב, איסאק באבל, 
שניצלר,  ארתור  אש,  שלום  בלבן,  מאיר  העם,  אחד 

ואחרים. גרמנית.
11 חוברות, 24.5 ס"מ. מרבית החוברות במצב טוב מאד, חלקן 

עם פגמים קלים.

פתיחה: $120
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336. "Menorah" Monthly Journal 
for Science, Art and Literature – 
Complete Year 
Menorah –Judisches Familienblatt fur 
Wissenschaft, Kunst und Literature, [Menorah 
– journal for science, art and literature]. 
Vienna-Frankfurt am Main, 1927.
12 issues (in 11 booklets, one is a double) of the 
fifth year. The journal includes many articles 
on art topics, amongst the artists portrayed in 
the journal: Marc Chagall, Max Liebermann, 
Hannah Orloff, Mauricio Gottlieb, Ya'akov 
Steinhart and others; the writers and authors 
include Dubnov, Issak Babel, Achad Ha'am, 
Meir Balaban, Shalom Ash, Arthur Schnitzler 
and others. German.
11 booklets, 24.5cm. Majority of the booklets in 
very good condition, some have slight damages.

Opening Price: $120

337. חד גדיא – מנחם בירנבוים – ברלין, 
1920

Chad Gadjo – חד גדיא, איורים מאת מנחם בירנבוים. 
הוצאת Welt-Verlag, ברלין, 1920.

של  לטקסט  בירנבוים,  מנחם  מאת  מרשימים  איורים 
עבה.  נייר  על  איכותית  צבעונית  הדפסה  גדיא".  "חד 

הטקסט בעברית ובגרמנית.
[15] דף, 29 ס"מ. מצב טוב. כרוך בין שני לוחות-קרטון המ־

חוברים בארבעה שרוכים, ובמארז קרטון. שני שרוכים נקרעו. 
מארז הקרטון בלוי ומוכתם.

פתיחה: $300

337. Chad Gadya – Menachem 
Birnbaum – Berlin, 1920  
Chad Gadjo [Chad Gadya] – illustrations by 
Menachem Birnbaum. Published by Welt-
Verlag, Berlin, 1920. 
Stunning illustrations of the text of "Chad 
Gadya", by Menachem Birnbaum.
Quality color print on thick paper. The text is in 
Hebrew and German.
[15] Leaves, 29cm. Good condition. Bound by 
two cardboard sheets 
tied together with 
four strings, in card-
board package. Two 
strings have snapped. 
Packaging is worn and 
stained.

Opening Price: $300

338. חוברת עם איורי אסתר קארפ – מהד' 
ממוספרת – לודז', 1921 

הימלען אין אפגרונט [שחקים בתהום], מאת חיים קרול. 
ציורים מאת אסתר קארפ. הוצאת "אחריד", לודז', 1921.
הצב־ האיורים  וכל  השירים  אותיות  קרול.  מאת  שירים 
עוניים, כולם חיתוכי-לינוליאום מאת אסתר קארפ, מו־
דפסים באיכות גבוהה על נייר יבש ושביר. נדפס ב-200 

עותקים ממוספרים, עותק זה מספרו 40. 
[19] דף, 17 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. קרעים, חיזוקים לא מק־

צועיים בניר-דבק. 

פתיחה: $150

338. Booklet with Illustrations 
by Esther Karp – Limited Edition – 
Lodz, 1921  
Himmlen in Afgrund [Heaven in Abyss], by 
Chaim Krol. Illustrations by Esther Karp. 
Published by "Achrid", Lodz, 1921.
Verse by Krol. Letters of the verse and all color 
illustrations are linoleum-cuts by Esther Karp, 
high quality printing on dry, brittle paper. 
Printed in 200 numbered copies, this copy is 
No.40.
[19] Leaves, 17cm. Fair-poor condition. Torn, 
non-professional reinforcement with paper tape.

Opening Price: $150
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339. ליליאן – שלשה ספרים 
פון  בוריס  מאת  התנ"ך,  תקופת  על  שירים   –  Juda .1
על  כולו  אויר  הספר  גרמנית.  ברלין, 1900.  מינכהאוזן. 

ידי א"מ ליליאן, כולל הכריכה, השערים והמסגרות.
בכריכה.  פגמים  עבה.  נייר  טוב.  מצב  ס"מ.   24.5 דף,   [48]

הקדשה ארוכה בכתב יד.
Judischer Almanach .2 – שנתון ארגון "בר כוכבא" 
בוינה לשנת תר"ע. וינה, 1900. כולל איורים מעשה ידי 
א"מ ליליאן, הרמן שטרוק ואמנים נוספים. הציור שעל 

הכריכה מעשה ידי יעקב שטרק, אמן בצלאל. גרמנית.
215 עמ' + 15 לוחות ציור. 26 ס"מ. מצב טוב.

לשנת  שנה  לוח   –  Judischer Nationalkalender .3
השער  על  גרמנית.   .1915 וינה,   .(1915-1916) תרע"ו 
ציור מעשה ידי ליליאן: יהושע בן נון, מבוסס על דיוקנו 

של הרצל.
192 עמ' + 8 לוחות תצלומים. 17.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150

339. Lilien – Three Books
1. Juda – poems on the Bible era, by Börries 
von Münchhausen. Berlin, 1900. German. The 
entire book including cover, title-page and bor-
ders, is illustrated by E. M. Lilien.
[48] leaves, 24.5cm. Good condition. Damaged 
binding. Lengthy, hand-written dedication.
2. Judischer Almanach – Annual publication 
of the "Bar Kochba" Organization. Vienna 
1910. Includes illustrations by E. M. Lilien, 
Hermann Struck and other artists. The paint-
ing on the cover is by Ya'akov Stark, Bezalel 
artist. German.
215 pages + 15 picture plates. 26cm. Good 
condition.
3. Judischer Nationalkalender – Calendar for 
the Jewish year. Vienna, 1915. German. The 
picture on the title page is the work of Lilien: 
Joshua bin Nun based on a profile of Herzl.
192 pages + 8 photograph plates. 17.5cm. Good 
condition.

Opening Price: $150

340. משה רבנו – אוריאל בירנבוים 
בדפוס  איורים  עם  אלבומי  ספר   – רבנו  משה   ,Moses
וברלין,  וינה  בירנבוים.  אוריאל  מאת  צבעוני,  ליטוגרפי 

.1924
כולל 51 איורים צבעוניים גדולים מעשה ידי בירנבוים, 
פטירתו.  ועד  הולדתו  מאז  משה  חיי  את  המתארים 

גרמנית.
בירנבוים,  בעיצוב  וכריכה  פורזץ  עבה.  נייר  ס"מ.  עמ'. 30   83

הטבעה מוזהבת. מצב טוב.

פתיחה: $120

340. Moshe Rabbeinu – Uriel 
Birnbaum  
Moses, Moshe Rabbeinu – Album with illus-
trations in colored lithograph print, by Uriel 
Birnbaum. Vienna and Berlin, 1924.
Includes 51 large color illustrations by 
Birnbaum, depicting Moses' life from his birth 
and until he passed away. German.
83 pages, 30cm. Thick paper. Cover designed by 
Birnbaum, gilt imprint. Good condition.

Opening Price: $120

339
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341. הרמב"ם – אוריאל בירנבוים – וינה, 
1935

הרמב"ם,  תולדות   ,Rabbi Moses Ben Maimon
בנימין מרמלשטיין (Benjamin Murmelstein). וינה, 

.1935
ובו  בירנבוים,  אוריאל  האמן  ידי  מעשה  הכריכה  איור 

מתוארות אפיזודות מחיי הרמב"ם. גרמנית.
32 עמ'. 16.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים בכריכה. 

פתיחה: $100

342. אמנים יהודים – מרטין בובר – ברלין, 
1903

Juedische Kuenstler [אמנים יהודים], אלבום בעריכת 
מרטין בובר. ברלין, 1903. 

אמנים  על  מאמרים  וסדרת  בובר  מרטין  מאת  הקדמה 
יהודים, עם תמונות עבודותיהם: פריץ שטאהל על יוסף 
על  גולד  אלפרד  אורי;  לסר  על  בובר  מרטין  ישראל'ס; 
א"מ ליליאן; ג'ורג' הרמן על מקס ליברמן; ועוד. בעמו־

דים האחרונים פרסומים לספריו של ליליאן. גרמנית.
170, [6] עמ', 31 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים בשולי הדפים.

פתיחה: $120

341. The Rambam – Uriel 
Birnbaum – Vienna, 1935 
Rabbi Moses ben Maimon, life-history of 
the Rambam (Maimonides), Benjamin 
Murmelstein. Vienna, 1935.
Cover illustration by artist Uriel Birnbaum, 
depicting scenes from the life of the Rambam. 
German.
32 pages, 16.5cm. Good condition. Cover slightly 
stained.

Opening Price: $100
342. Jewish Artists – Martin 
Buber – Berlin, 1903  
Juedische Kunstler [Jewish artists], album 
edited by Martin Buber. Berlin, 1903.
Foreword by Martin Buber and a series of 
articles on Jewish artists, with prints of their 
works: Fritz Stahl on Joseph Israels; Martin 
Buber on Lesser Uri; Alfred Gold on E. M. 
Lilien; George Herman on Max Liebermann; 
and others. Lilien's books are advertised on the 
last pages. German.
170, [6] pages, 31cm. Good condition. Light stains 
on page margins.

Opening Price: $120

343. שירי משוררים יהודיים – איורים מאת 
שטרוק, ישראל'ס וליליאן

צעירים],  יהודים  [שירי   Jungjüdische Gedichte
הוצאת אגודת הסטודנטים היהודים, ברלין, 1906. 

מלווה  ועבה,  איכותי  נייר  על  מודפסת  שירים  אסופת 
יוסף  שטרוק,  הרמן  האמנים  מאת  איורים,  במספר 

ישראל'ס ואפרים משה ליליאן.
43 עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. שער-מעטפת דהוי ומעט 

בלוי.

פתיחה: $120

341342
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344. ירושלים – ציור שמן
חתום  שמן  ציור  בירושלים,  העתיקה  העיר  מראה 

[חתימה רוסית, מ. סוגורוב / סובורוב]. 
60X30 ס"מ, במסגרת מפוארת 93X63 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $500

343. Poems by Jewish Poets – 
Illustrations by Struck, Israels 
and Lilien 
Jungjudische Gedichte [poems by young Jews], 
published by Jewish Students' Union, Berlin, 
1906.
Anthology of poems, printed on thick quality 
paper, supplemented with several illustrations 
from artists Hermann Struck, Joseph Israels 
and Ephraim Moshe Lilien.
43 pages, 20cm. Good condition. Stains. Title 
cover faded and slightly worn.

Opening Price: $120

344. Jerusalem – Oil Painting  
View of the Old City, Jerusalem, signed oil 
painting [Russian signature, M. Sogorov / 
Soborov].
60x30cm. In handsome frame 93x63cm. Good 
condition.

Opening Price: $500

343344
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345. שיר השירים - זאב רבן – עותק 
ממוספר וחתום

ברלין,  "הספר",  הוצאת  רבן.  זאב  ציר  השירים,  שיר 
תרפ"ד [1923]. מהדורה ראשונה.

בשולי  הספר,  דפי  על  מודבקים  צבעוניים,  איורים   26
האיורים נדפס טקסט המגילה.

עותקים,   500 של  מהדורה  מתוך   111 מספר  עותק 
מפוארת.  בכריכה  במיוחד,  איכותי  נייר  על  שנדפסו 

חתום בידי זאב רבן בעברית ובאנגלית.
.(Besserman תוצרת) נתון בתוך מארז-קרטון נאה

[28] דף, 34 ס"מ. מצב טוב. פגמים סמוך לשדרה.

פתיחה: $600

345. Song of Songs – Ze'ev Raban – 
Numbered and Signed Copy  
Song of Songs, illustrated by Ze'ev Raban. 
Published by "HaSefer", Berlin, 1923. First 
Edition.
26 color illustrations, pasted to the pages of the 
book, the text of the Megillah is printed in the 
margins of the drawings.
Copy No.111 from an edition of 500 copies, 
printed on paper of exceptional quality. Signed 
by Ze'ev Raban in Hebrew and English.
Presented in a fine cardboard box (produced by 
Besserman).
[28] Leaves, 34cm. Good condition. Damages 
near book-spine.

Opening Price: $600

בצלאל
Bezalel

346. אלף בית – זאב רבן ולוין קיפניס – 
ברלין, 1923 

לוין  מאת  החרוזים  רבן,  זאב  מאת  הציורים  בית,  אלף 
קיפניס, בצלאל-ירושלים. הוצאת "הספר", ברלין, 1923.

הדפים.  בשולי  כתמים  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   25 עמ',   [32]
פגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $700

346. Alef-Bet – Ze'ev Raban and 
Levin Kipnis – Berlin, 1923  
Alef-Bet, illustrations by Ze'ev Raban, verse 
by Levin Kipnis, Bezalel-Jerusalem. "HaSefer" 
Publishing, Berlin, 1923.
[32] Leaves, 25cm. Good condition. Light stains 
on page margins. Binding slightly damaged.

Opening Price: $700
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347. זאב רבן – הגדה של פסח
הוצאת  רבן.  זאב  מאת  איורים   40 עם  פסח,  של  הגדה 

"סיני", תל-אביב, 1955.
עברית ואנגלית, איורים בשחור-לבן.

פגמים  כתמים.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   31.5  ,[4]  ,64  ,[8]
בכריכה.

פתיחה: $100

347. Ze'ev Raban – Haggadah for 
Passover  
Haggadah for Passover with 40 illustrations 
by Ze'ev Raban. Published by "Sinai", Tel Aviv, 
1955. Hebrew and English, illustrations in 
black-and-white.
[8], 64, [4], 31.5cm. Good condition. Lightly 
stained. Damaged binding.

Opening Price: $100

348. מאיר גור אריה – הדפסים על בד
זאת  אין  תרצו  "אם  וכיתוב  הרצל  תיאודור  1. דיוקן 

הגדה", הדפס (סטנסיל) על בד קטיפה שחור. 
2. כפת הזהב והרחבה הסמוכה אליה, הדפס (סטנסיל) 

על בד לבן.

31X22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פרומים בקצוות.

פתיחה: $150

348. Meir Gur-Aryeh – Prints on 
Fabric   
1. Portrait of Theodore Herzl and inscription 
"If you will it, it is not a legend", (stenciled) 
print on black velvet fabric.
2. The Golden Dome and adjoining plaza, 
(stenciled) print on white fabric.
31x22.5cm. Good condition. Stained. Raveled 
edges. 

Opening Price: $150

349. מאיר גור אריה – קבר רחל – תחריט 
חתום

מאיר גור אריה, תחריט קבר רחל. חתום בידי גור אריה 
באנגלית, בעפרון.

13X12 ס"מ, במסגרת 18X17 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $150

349. Meir Gur-Aryeh – the Tomb 
of Rachel – Signed Engraving 
Meir Gur Aryeh, engraving of the Tomb of 
Rachel, signed in pencil by Gur Aryeh, in 
English.
13x12cm. framed 18x17cm. Very good condition.

Opening Price: $150

347348349



170 | יולי 2010

350. מאיר גור אריה – תחריט חתום
ולצדה  ראשה  על  פירות  סל  עם  ילדה  אריה,  גור  מאיר 

טלה, תחריט חתום בעפרון.
19X13 ס"מ, על דף 32.5X25 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

351. מאיר גור אריה – תחריט חתום
מאיר גור אריה, גן עם עצי-זית, תחריט חתום בעפרון.

16X25 ס"מ, על דף 33X25 ס"מ. מצב טוב. כתמים בשוליים.

פתיחה: $200

350. Meir Gur Aryeh – Signed 
Engraving   
Meir Gur Aryeh, a girl with basket of fruit on 
her head and a lamb by her side, engraving 
signed in pencil.
19x13cm. On 32.5x25cm. leaf. Good condition.

Opening Price: $200

351. Meir Gur Aryeh – Signed 
Engraving  
Meir Gur Aryeh, garden with olive-trees, 
signed in pencil.
16x15cm. On 33x25cm. leaf. Good condition. 
Stains on margin.

Opening Price: $200

352. נאד הדמעות - אבל פאן
בית  הוצאת  פן.  אבל  מאת  ציורים   24 הדמעות,  נאד 

הנכות הלאומי "בצלאל", ירושלים, 1926.
ביהודי  שנעשו  הפרעות  את  המתארות  ליטוגרפיות   24
אוקראינה. ביניהן – דרך המכאובים, המנוסה, לפני ארון 
אלוהים, תחת השוט ועוד. הקדמה מאת צבי פרץ חיות.

כתמים.  בינוני,  מצב  ס"מ.   30X22.5 כ"א לוחות-תמונה,   [24]
עטיפת נייר קרועה. ללא המארז המקורי.

פתיחה: $200

352. Road of Tears - Abel Pann  
Road of Tears [Nod HaD'maot], 24 illustra-
tions by Abel Pann. Published by "Bezalel", 
Jerusalem, 1926.
24 lithographs perpetuating in their portrayal 
the pogroms waged against Ukrainian Jewry. 
Including – Path of Suffering, the Escape, 
Before the Holy Ark, Under the Whip and 
others. Foreword by Zvi Perez Hayot.
[24] picture-plates, 30x22.5cm. each. Fair condi-
tion, stained. Torn paper cover. Without original 
package.

Opening Price: $200
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353. אוסף מסמכים - בצלאל
רשמי,  מכתבים  ניר  על  בכתב-יד  מכתב  שץ,  1. בוריס 
ממוען לד"ר סלוא-דע פול [מבצלאל], 1919. שץ מבקש 
שיפוץ  לצורך  ל"י   50 בצלאל  למזכיר  למסור  מהנמען 
בעפרון  פול,  של  תגובתו  מופיעה  מתחת  הנכות.  בית 
כי  וכותב  פרוטה",  אפילו  בידינו  "אין  כי  המסביר  בכ"י, 

ינסה להשיג את הכסף למחרת.
2. הזמנה לתערוכה של בצלאל המתקיימת בניו יורק. 

בצלאל ו- The Educational Alliance. אנגלית.
מערכת  מאת  רבן,  וזאב  אריה  גור  למאיר  3. מכתב 
"עתון עברי מצויר", אלכסנדריה, 23.4.1929. מודפס על 

ניר מכתבים רשמי בעיצובו של רבן.

גודל משתנה. מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $150

353. Collection of Documents 
– Bezalel  
1. Boris Schatz, handwritten letter on official 
stationary, 1919.
Schatz requests the recipient to transfer 50 
Pounds to the secretary of Bezalel towards ren-
ovation of the Home for Disabled. The response 
appears underneath, handwritten in pencil, ex-
plaining "we do not have a single Pruta (cent)" 
but adds that he will try to get the money for 
the following day. 
2. Invitation to a Bezalel exhibition on display 
in New York. Bezalel and the Educational 
Alliance. English.
3. Letter to Meir Gur Aryeh and Ze'ev Raban 
from the editorial of the "Illustrated Hebrew 
Newspaper", Alexandria, 23.4.1929. Printed on 
official stationary designed by Raban.
Varying sizes. Fair-good condition.

Opening Price: $150

354. קטלוג מצולם – חנות תכשיטים 
ארצישראלית

19 תצלומים, עשרות רבות של סיכות, עגילים, תליונים 
ושרשראות ארצישראליים, רבים מהם תוצרת "בצלאל" 

או בסגנון "בצלאל".
17X10.5 ס"מ בממוצע. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $250

354. Photographed Catalogue – 
Jewelry Store, Palestine
19 photographs with tens pictures of brooches, 
earrings, pendants and chains made in 
Palestine. Many of them produced by "Bezalel" 
or in "Bezalel" style.
17x10.5cm. on average. Very good condition.

Opening Price: $250
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356. משה מורו – "בירושלם" – לוח נחושת
משה מורו, לוח נחושת עם תבליט דמות יהודי-תימני על 
רקע העיר העתיקה, אוחז בידו האחת ספר ובידו השניה 

מקל. חתום בתחתית: "מ. מורו", בעברית ובאנגלית.
שם  חרוט  עליה  מקורית,  נחושת  למסגרת  מחובר 

העבודה: "בירושלם". 
12X7.5 ס"מ, במסגרת 18.5X13 ס"מ. מצב טוב. מעט קורוזיה.

פתיחה: $800

356. Moshe Murro – 
"BiYerushalem" – Copper Plaque  
Moshe Murro, copper plaque with figure of 
Jewish Yemenite against background of the Old 
City of Jerusalem, holding a book in one hand, 
and a stick in the other. At the bottom signed 
in Hebrew and English: "M. Murro". Framed in 
original copper frame engraved with the title of 
the work "BiYerushalem".
12x7.5cm., framed 18.5x13cm. Good condition. 
Slightly corroded.

Opening Price: $800

355. Moshe Murro – Five 
Copper-Plaques  
Moshe Murro, five copper plaques with Jewish 
figures.
Murro's signature is stamped on all five sheets: 
"M. Murro Bezalel", "M. Murro", "M. Murro, 
Jerusalem" in Hebrew or "M. Murro" in English.
Two 8.5x5.5cm. on average; three 6.5x5cm. on 
average. Good condition.

Opening Price: $2000

355. משה מורו – חמשה לוחות-נחושת
דמויות  תבליטי  עם  לוחות-נחושת  חמשה  מורו,  משה 

יהודים.
מורו  מורו: "מ.  של  חתימתו  מוטבעת  הלוחות  בחמשת 
."M. Murro" בצלאל", "מ. מורו", "מ. מורו ירושלם" או

בממוצע.  ס"מ   6.5X5 שלשה  בממוצע;  ס"מ   8.5X5.5 שניים 
מצב טוב. 

פתיחה: $2000
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357. משה מורו – יהודים ליד קבר רחל – 
לוח נחושת

של  דמויותיהם  תבליט  עם  נחושת  לוח  מורו,  משה 
שלשה יהודים מבוגרים ויהודי צעיר, על רקע קבר רחל. 

חתום בתחתית: "מ. מורו", בעברית ובאנגלית.
12.5X8 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $800

357. Moshe Murro – Jews by the 
Tomb of Rachel – Copper Plaque  
Moshe Murro, copper plaque with figures of 
three elderly Jews and a young one, against a 
background of the Tomb of Rachel. Signed at 
the bottom: "M. Murro" in Hebrew and English.
12.5x8cm. Good condition.

Opening Price: $800

358. זאב רבן – הזורעים בדמעה ברנה 
יקצורו

כלי זכוכית עם מכסה עשוי נחושת. ארץ ישראל, 1948.
על המכסה איור קציר שבלים, ברקע הכיתוב "הזורעים 
בדמעה ברנה יקצורו" ובמרכז "זכרון ליום העצמאות ה' 

אייר תש"ח". עצוב מכסה הכלי בידי זאב רבן.
קוטר: 14 ס"מ. גובה: 4.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $350

358. Ze'ev Raban – Who Sows in 
Tears Reaps in Joy  
Glass bowl with copper cover. Israel, 1948.  
An illustration of the wheat harvest adorns 
the cover, inscribed in the background "Who 
sows in tears reaps in joy" and in the center "In 
memory of Independence Day, 5th Iyar 5708 
(1948)". Cover design by Ze'ev Raban.
Diameter: 14cm. Height: 4.5cm. Good condition.

Opening Price: $350
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359. הגדה של פסח – ורשה, 1871
סדר הגדה של פסח עם הציורים. ורשה, תרל"א 1871. 
ביידיש- תרגום  כוללת  איורים,  עם  מסורתית  הגדה 

דייטש (גרמנית באותיות עבריות). 
28 עמ', 22 ס"מ. מצב גרוע. כתמים רבים, קמטים וקרעים. 

יערי 1023; אוצר ההגדות 1381.

פתיחה: $120

360. קיבוץ אלונים – 10 הגדות 
שנות  אלונים,  קיבוץ  לפסח.  מסורתיות  לא  הגדות   10

ה-30 עד 1949.
[לימים  אבריק  שיך  בגבעות  הנוער  קבוצת  של  הגדה 
אלונים], תרצ"ז [1937]; הגדות של פסח, קיבוץ אלונים, 
מהשנים: תרצ"ט [1939], ת"ש [1940]; תש"א [1941]; 
תש"ח   ;[1945] תש"ה   ;[1944] תש"ד   ;[1943] תש"ג 

[1948]; תש"ט [1949]; הגדה ללא ציון שנת הדפסה. 
גודל ומצב משתנים. מצב בינוני עד טוב, בהגדות רבות קרעים 
קרעים  תש"ח  משנת  בהגדה  וכתמי-חלודה.  העטיפה  בשולי 

גסים, עם פגיעות בטקסט. 
מרבית ההגדות משוכפלות בסטנסיל, עם איורים.

מאוסף דב מייזל.

פתיחה: $1200

359. Passover Haggadah – 
Warsaw, 1871
Passover Haggadah with illustrations. Warsaw, 
1871.
A traditional Haggadah with illustrations, in-
cludes a translation to German in Hebrew letters.
28 pages, 22cm. Poor condition. Many stains, 
creases and tears. 
Ya'ari 1023; Otzar Hahagaddot 1381.

Opening Price: $120

הגדות, הגדות לא מסורתיות
Passover Haggadot, Non-traditional Haggadot

דב מייזל
דב מייזל (1916-2006 תרע"ו-תשס"ו), איש חינוך ותרבות, חוקר וידען, עורך עתון "במעלה", צלם, ממיסדי קבוץ 
אלונים ואוהב הארץ. עסק רבות בכתיבה ועריכה והיה שותף בעיצוב ההגדה הקיבוצית  מראשיתה, הן בתוכן והן 

בגרפיקה (אלונים 1937). הגדות רבות נדפסו מכתב ידו ועם איוריו, אחדות מהן באוסף זה.

Dov Meisel
Dov Meisel (1916-2006), Man of education and culture, a knowledgeable researcher, an editor of BaMa'ale 
newspaper, photographer, one of the founders of Kibbutz Alonim and great lover of Eretz Israel. Did much 
writing and editing and participated in designing the Kibbutz Haggadah from it's beginning, both content 
and graphics (Alonim 1937). Many Haggadot were printed from his own handwriting and illustrations, 
some of them in this collection. 359

360
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360. Kibbutz Alonim – Ten 
Haggadot 
10 Non-traditional Passover Haggadot. Kibbutz 
Alonim, 1930's until 1949.
Haggadah of the Youth Group of the Sheikh 
Abreik Hills [later named Alonim], 1937; 
Passover hagaddot, Kibbutz Alonim, from the 
years: 1939; 1940; 1941; 1943; 1944; 1945; 1948; 
1949; a Haggadah without date of printing. 
Varied size and condition. Fair-good condition, 
many Haggadot with tears on margins of cover 
and foxing. The 1948 Haggadah has tears with 
damage to text.
Most of the Haggadot are stenciled copies, with 
illustrations.
Dov Meisel collection.

Opening Price: $1200

361. החלוץ הצעיר בארצות-הברית, 1950
הגדה של פסח, הכשרת "החלוץ הצעיר", חות-ההכשרה 

של "החלוץ" בֶוְרַּבְנק, ארצות הברית, תש"י [1950].
איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
קטעי- שירים,  לצד  המסורתי  הנוסח  מן  מעט  כוללת 
עברית  המקורי.  ההגדה  נוסח  על  וואריאציות  קריאה 
דב  ידי  על  ונערכה  נכתבה  קטע.  אחר  קטע  ואנגלית, 

מייזל בעת שליחות בארה"ב.
[38] עמ', 22.5 ס"מ. גוף ההגדה במצב טוב מאד. קרעים קלים 

בעטיפה. 
מאוסף דב מייזל.

פתיחה: $200

361. HaChalutz HaTza'ir (Young 
Pioneer) in the US, 1950  
Passover Haggadah, Hachsharat HaChalutz 
HaTza'ir, HaChalutz hachshara-farm in 
Werbank, US, 1950.
Non-traditional Haggadah, stenciled, with il-
lustrations. Has a little of the traditional version 
with poems, readings, variations of the original 
Haggadah version. Hebrew and English, pas-
sage by passage. Written and edited by Meisel 
during his staying in the US as emissary.
[38] pages, 22.5cm. Inside of Haggadah in very 
good condition. Minor tears to cover.
Dov Meisel collection. 

Opening Price: $200

362. רמת הכובש – גן שרה – שתי הגדות 
לילדים

1. הגדה של פסח. קיבוץ רמת הכובש, גן שרה, תש"ך 
[1960]. שירים וסיפורים קצרים לילדים, חלקם מנוסח 

ההגדה המסורתי.

362. Ramat HaKovesh – Gan 
Sarah – Two Haggadot for 
Children  
1. Passover Haggadah. Kibbutz Ramat 
HaKovesh, Gan Sarah, 1960. Songs and short 
stories for children, some with the version of 
the traditional Haggadah.
2. Passover Haggadah. Kibbutz Ramat 
HaKovesh, Gan Sarah, 1961. Similar to no. 1, 
but slightly different text.
Stenciled on colored paper. [6]; [7] leaves, 
16.5X21cm. Good condition. Few stains. 
Dov Meisel collection.

Opening Price: $100

2. הגדה של פסח. קיבוץ רמת הכובש, גן שרה, תשכ"א 
[1961]. דומה למס' 1, אך עם טקסטים מעט שונים.

דף,   [7]  ;[6] צבעוניים.  דפים  על  בסטנסיל  משוכפלות 
21X16.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים.

מאוסף דב מייזל.

פתיחה: $100
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363. הגדות פרודיות לפסח  
תשכ"א  גברעם,  קיבוץ  בגברעם.  ליצנים  1. פסח 
של  ההגדה  בהשראת  לפסח,  היתולית  מסכת   .[1961]
במכונת-כתיבה  מודפסת  הקיבוציות.  וההגדות  פסח 

ומשוכפלת בסטנסיל, עם איורים. 
הנביא  אליהו  (בהשתתפות  שני  פסח  של  2. הגדה 
וכוחות מקומיים). קיבוץ חולדה, תשל"ח 1978. מסכת 
היתולית בהשראת ההגדה של פסח. מודפסת במכונת-

כתיבה ומשוכפלת בסטנסיל, עם מעט עיטורים. 
3. הגדת מעגניה – תשכ"ה [קיבוץ מעגן], דף בודד גזור 

מתוך עתון קיבוצי, 1966. 
4. גזיר עתון עם תגובת אברהם יערי על מאמר בעתון 

"הארץ" בדבר פיוט פרודי בהגדה של פסח.

4 פריטים. פריטים 1-2, 4 במצב טוב, פריט 3 במצב בינוני.
מאוסף דב מייזל. 

פתיחה: $120

363. Parodic Passover Haggadot   
1. Passover Clowns in Gvaram. Kibbutz 
Gvaram, 1961. A comical review for Passover, 
inspired by the Passover Haggadah with 
Kibbutz Haggadahs. Typewritten and sten-
ciled, with illustrations. 
2. Haggadah for Pesach Sheni (with the par-
ticipation of the Prophet Elijah and local forces). 
Kibbutz Hulda, 1978. A comical review in-
spired by the Passover Haggadah. Typewritten 
and stenciled, with few illustrations.
3. Haggadah of Ma'agania – 1965 [Kibbutz 
Ma'agan], single leaf from the kibbutz newspa-
per, 1966.
4. A newspaper clipping with Avraham Ya'ari's  
article. 
4 items. Items 1-2, 4, good condition, Item 3, fair 
condition.
Dov Meisel collection.

Opening Price: $120

364. מקבץ חוברות על הגדות קיבוציות
1. סדר של פסח נוסח יגור, מאת יהודה שרת. 1951.

2. מה נשתנה, הארות על הגדה של פסח קבוצית. 1979.
3. הגדה של פסח קיבוצית – סדר פסח בקיבוץ – הצעה 
מסוכמת של צוות תק"ם לקראת הדפסת הגדה אחידה. 

.1982
מכתבים  או  קיבוצי  פסח  לערב  הזמנות  4-11. שמונה 

מטעם הועדה המארגנת בקיבוץ.
12-13. שני "מערכונים" לפסח, קיבוץ העוגן.

ההגדה  בנושא  וחוברות  תדפיסים  14-20. שבעה 
הקיבוצית, חיבורים מאת יהודה שרת ומתתיהו שלם – 
"הגדה של פסח בקיבוצים", "הקושיות ופתרונן בהגדות 

הקיבוציות", ועוד.

20 פריטים. גודל משתנה, מצב טוב. 
מאוסף דב מייזל.

פתיחה: $180

364. A Collection of Booklets on 
Kibbutz Haggadot  
1. Passover Haggadah Yagur version, by 
Yehuda Sharett. 1951.
2. Ma Nishtana, illuminations on the Kibbutz 
Passover Haggadah. 1979.
3. Kibbutz Passover Haggadah – Passover 
Seder in the Kibbutz – a summarized sugges-
tion of the Kibbutz Movement, staff for print-
ing a uniform Haggadah. 1982. 
4-11. Eight invitations to a kibbutz Passover 
Eve or letters on behalf of the kibbutz organiz-
ing committee.
12-13. Two skits for Passover, Kibbutz Ha'ogen.
14-20. Seven printouts and booklets on the 
kibbutz Haggadah, compilations by Yehuda 
Sharett and Matityahu Shalem – Passover 
Haggadah at Kibbutzim, The Questions and 
Their Solutions in Kibbutz Haggadot, etc. 
20 items. Varied size, good condition.
Dov Meisel collection.

Opening Price: $180
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365. מקראות והגדות ליום העצמאות 
אוסף מגוון של מקראות והגדות ליום עצמאות:

העצמאות"  יום  לסעודת  חג  "מקראי  חוברות  שתי 
ליום  מסכת   ;[1955] תשט"ו  החינוך,  משרד  בהוצאת 
העצמאות, ליקט ואסף יהודה אלף. הוצאת ההסתדרות, 
שמעון  מאת  העצמאות"  ליל  "הגדת   ;[1958] תשי"ח 
עם  פסח,  של  הגדה  סדר  בסיס  על  הגדה   .1966 תודר, 
הע־ הגדת  המאוחד";  "הקיבוץ  להוצאת  ממוען  מכתב 
צמאות, בעריכת צבי וגנר, אגודת בית הכנסת תל-גנים, 
שלמה  בעריכת  העצמאות,  יום  הגדת   ;[1974] תשל"ד 
טבעוני. הוצאת הנוער העובד והלומד בעזרת הסוכנות 

היהודית. 
7 חוברות, גודל משתנה, מצב טוב.

מאוסף דב מייזל. 

פתיחה: $120

365. Readings and Haggadot for 
Independence Day  
Varied collection of readings and Independence 
Day Haggadot:
Two booklets "Festival Readings for 
Independence Day Meals" published by the 
Ministry of Education, 1955; a review for 
Independence Day, compiled by Yehuda 
Aleph. Histadrut, 1958; Haggadah for the 
Eve of Independence Day by Shimon Tudar, 
1966. A Haggadah based on the Passover 
Haggadah, with a letter addressed to the 
Kibbutz HaMeuchad Publishing; Haggadaht 
HaAtzma'ut, edited by Shlomo Tivoni. 
Published by the Noar HaOved VeHalomed.
7 booklets, varied size, good condition.
 Dov Meisel collection.

Opening Price: $120

366. בית נטיף, 1950
הגדה של פסח, בית-נטיף, תש"י [1950]. 

הגדה לא מסורתית, כתב-יד בדפוס ליטוגרפי, עם איורים.  
בית נטיף, כפר ערבי בעמק האלה, אשר נכבש במלחמת 
העצמאות. שימש למגורי אנשי קיבוץ נתיב הל"ה בימיו 

הראשונים.
19 עמ', 25 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים.

מאוסף דב מייזל. 

פתיחה: $150

366. Beit Natif, 1950  
Passover Haggadah, Beit Natif, 1950.
Non-traditional Haggadah, lithographic print-
ing of handwriting, with illustrations.
Beit Natif, an Arab village in the Elah Valley, 
captured during the War of Independence. 
Initially, people of Kibbutz Netiv HaLamed Hei 
resided there.
19 pages, 25cm. Good condition, few stains.
Dov Meisel collection.

Opening Price: $150

367. שמן זית "שמן" – דף בודד "אין זו 
הגדה"

"אין זו הגדה", דף בודד עם נוסח הגדה לא מסורתי של 
בית חרושת "שמן" לשמן "מגד". חיפה, [שנות ה-30?].

של  השמן  נשתנה  "מה  מודפסות.  עמודות  ו-5  שער 
'שמן' מכל השמנים?", "מעשה בגב' כהן ובגב' לוי ובגב' 
ישראל שהיו גרות בבני ברק והיו משוחחות ביניהן על 

החדושים בבישול ואפיה...".
19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $100
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368. מפעל "הארגז", 1939
יצחק  בעריכת  ב"הארגז",  המשותף  הסדר  לליל  הגדה 

ויעקב. תרצ"ט [1939].
מודפסת  פסח,  של  ההגדה  בהשראת  היתולית  מסכת 
במכונת-כתיבה ומשוכפלת בסטנסיל. בראשיתה: "פרוש 
הארץ...  בתוצרת  השמוש  קדושת  "קדש:  הסדר:  סמני 
כרפס: הדרישה מאת החקלאות שלנו לאכול ירקות של 

תנובה". 
[4] דף + גזיר, 28.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים קלים. 

פתיחה: $150

369. קיבוץ בית השטה, 1942
הגדה של פסח. בית-השטה, תש"ב [1942]. 

הגדה לא מסורתית, בדפוס ליטוגרפי, עם איורים ועיטו־
רים מרשימים. קטעים מן המקורות לצד קטעי-קריאה 

ושירים שונים, בחלקם אזכורים לשואה.
מצורף  אלקינד",  "דוד  בעפרון  נכתב  העטיפה  בראש 
אשר  השטה,  בית  קבוץ  חבר  אלקינד,  דוד  של  תו-ספר 

כתב בכתב-ידו ואייר את הגדות קיבוץ בית השטה. 
המקורית,  ההגדה  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   20.5 עמ',  לו 

בכריכת-קרטון קשה.

פתיחה: $120

368. Ha'Argaz, 1939  
Ha'Argaz Seder Night Haggadah, edited by 
Yitzchak and Ya'akov. 1939.
A comical review inspired by the Passover 
Haggadah, typewritten and stenciled. At the 
beginning: the explanation of the symbols of 
the Seder with play on words for promoting 
Israeli products.
[4] Leaves + clipping, 28.5cm. Fair condition. 
Stains, minor tears. 

Opening Price: $150

369. Kibbutz Beit HaShita, 1942  
Passover Haggadah. Beit HaShita, 1942.
Non-traditional Haggadah, lithographic print-
ing, with impressive illustrations and decora-
tions. Integrates sections from the sources 
with various reading sections and poems, some 
mention the Holocaust.
At the top of the cover written in pencil, "David 
Elkind", attached is an ex-libris belonging 
to David Elkind, a member of Kibbutz Beit 
HaShita, who wrote and illustrated the Kibbutz 
Beit HaShita Haggadot.
36 Pages, 20.5cm. Good condition. Stains. The 
original Haggadah in a hard cardboard binding. 

Opening Price: $120

367. Shemen Olive Oil – Single 
Leaf   
"This is No Haggadah", a single leaf with an 
untraditional version of the Haggadah, by the 
"Shemen" company for "Megged" oil. Haifa, 
[1930's?].
Title-page and 5 printed columns. "Ma Nishtana 
– how is Shemen oil different from all other 
oils?", "It is told of Mrs. Cohen and Mrs. Levi 
and Mrs. Israel who lived in Bnei Brak, they were 
discussing the latest in cooking and baking…".
19.5cm. Good condition. Stains.

Opening Price: $100

370. קיבוץ רמת יוחנן, 1943
הגדה של פסח, רמת יוחנן, תש"ג [1943].

אליעזר  מאת  רבים  איורים  עם  מסורתית,  לא  הגדה 
הלבני, חבר רמת יוחנן. קטעים בעלי גון חקלאי ומדר־

שים שונים, לצד קטעים מן הנוסח המסורתי. 
36 עמ', 24.5 ס"מ. מצב בינוני. מעט קרעים. העטיפה קרועה 

(בעיקר בשולים) וחסרה פינה.

פתיחה: $120
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370. Kibbutz Ramat Yochanan, 
1943  
Passover Haggadah, Ramat Yochanan, [1943]. 
Non-traditional Haggadah, including many il-
lustrations by Eliezer HaLivni, member of Ramat 
Yochanan. Passages of an agricultural nature, as 
well as passages from the traditional version. 
36 Pages. 24.5cm. Fair condition. Few tears. Torn 
cover (mainly in margins), corner missing.

Opening Price: $120

371. קבוצת החוגים – חמדיה, 1944
הגדה של פסח, קבוצת החוגים / חמדיה, תש"ד [1944].
רבים  קטעים  איורים.  עם  מודפסת,  מסורתית  לא  הגדה 
מנוסח ההגדה המסורתי לצד קטעי שירה ומדרש שונים.

דפים  חלודה,  כתמי  בינוני.  מצב  ס"מ.   16.5X24.5 עמ',   [24]
מקושקשים בעפרון, מעט קרעים בעטיפה.

פתיחה: $120

371. Kvutzat HaChugim – 
Hamadia, 1944  
Passover Haggadah, Kevutzat HaChugim / 
Hamadia, [1944].
Non-traditional printed Haggadahh, with il-
lustrations. Many traditional sections alongside 
various poetry and Midrash passages.
[24] Pages, 24.5X16.5cm, Fair condition. Foxing, 
pencil markings, few tears on cover.

Opening Price: $120

372. קיבוץ נען, 1946
הגדה של פסח. נען, תש"ו [1946].

הגדה לא מסורתית מודפסת, עם מעט עיטורים, צבועים 
וקטעי- שירים  לצד  המסורתי  הנוסח  מן  קטעים  ביד. 
"אשרי  נשתנה",  "מה  על  ואריאציה  האביב,  על  קריאה 

הגפרור", שיר הפרטיזנים ועוד.
[11] דף, 23 ס"מ. מצב בינוני. קרעים וכתמים, דפים מנותקים 

חלקית.

פתיחה: $100

372. Kibbutz Na'an, 1946  
Passover Haggadah. Na'an, 1946.
Printed Non-traditional Haggadah, with few 
decorations, hand colored. Sections of the 
traditional versions alongside poems and read-
ings on the spring, a variation of Ma Nishtana, 
Ashrei HaGafrur, Partisans' song etc. 
[11] Leaves, 23cm. Fair condition. Tears and 
stains, partially detached leaves.

Opening Price: $100
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374. הגדה – שנות הארבעים – העפלה
הגדה של פסח. [שנות ה-40].

איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
חקלאיים,  נושאים  לצד  המסורתי  הנוסח  מן  קטעים 
ציטוטים מהמסורת וקטעים בעלי גוון לאומי. אזכורים 
נושאי  נטושים  הימים  פני  "על  ההעפלה:  לנושא  רבים 

הדגל של צרת היהודים".
כתמי  קרעים,  גרוע.  מצב  ס"מ.  חסר], 19  אחרון  עמ' [דף  כח 

חלודה, דפים רופפים. 

פתיחה: $100

375. הגדה לא מסורתית – עברית והולנדית 
מקום  ציון  ללא  ה-40.].  שנות  הולנד,  פסח.  של  [הגדה 

ושנת הדפסה.
הגדה לא מסורתית מודפסת במכונת-כתיבה ומשוכפלת 
הנוסח  מן  מעט  כוללת  פשוטים.  איורים  עם  בסטנסיל, 
וקטעי- שירים  לצד  מהמקורות  וציטוטים  המסורתי 
קריאה מודרניים. עברית והולנדית (בהתחלה עמוד מול 
עמוד, אחר-כך ללא סדר קבוע). חלק מהעמודים חלקים.
נייר  בינוני.  מצב  ס"מ.   22 חלקים),  עמ'   3 (מתוכם  עמ'   34

374. Haggadah – 1940's – Illegal 
Immigration Period  
Haggaddah for Passover. [1940's].
Non-traditional stenciled Haggadah, with il-
lustrations. Passages of the traditional version 
alongside agricultural themes, quotes from the 
Jewish  heritage and passages with a distinctly 
national flavor. The issue of illegal immigration 
is mentioned many times: "The flag bearers of 
Jewish suffering have been abandoned to the 
seas".
28 Leaves [final page missing], 19cm.  Poor condi-
tion, foxing, loose pages.

Opening Price: $100

375. Non-Traditional Haggadah – 
Hebrew and Dutch  
[Passover Haggadah. Holland, 1940's]. Without 
any note of origin or year of printing.
Non-traditional Haggadah, typewritten and 
stenciled, with simple illustrations. Integrates a 
little of the traditional version and quotes from 
the sources with modern poems and readings. 
Hebrew and Dutch (at the beginning one page 
opposite another, afterwards, in non-consistent 
order). Part of the pages are blank. 
34 pages (including 3 blank pages), 22cm. Fair 
condition. Dry and very brittle paper. Detached 
leaves. Tears to the margins of a number of leaves. 
Professionally restored, in a new fabric cover and 
cardboard box.
Bibliographically unknown. Probably, it was 
printed immediately after the Holocaust.

Opening Price: $500

373. קיבוץ נאות מרדכי, 1949
הגדה של פסח. נאות מרדכי, תש"ט.

איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית,  לא  הגדה 
הפרטיזנים",  "שיר  העצמאות,  ממגילת  קטע  כוללת 

"מגש הכסף" ועוד, לצד קטעים מן הנוסח המסורתי.
העטיפה  על  רבים  כתמי-חלודה  טוב.  מצב  ס"מ.  עמ', 23  כד 

ובדפים ראשונים ואחרונים, קרעים בשולי העטיפה.

פתיחה: $120

373. Kibbutz Ne'ot Mordechai, 
1949  
Passover Haggadah. Ne'ot Mordechai, 1949.
Non-traditional Haggadah, stenciled, with 
illustrations. Contains a section of The Scroll 
of Independence, The Song of the Partisans, 
Magash HaKesef etc. alongside sections of the 
traditional version.
24 Pages, 23cm. Good condition. Much foxing on 
cover and on first and last pages, tears on mar-
gins of cover.

Opening Price: $120

יבש ושביר מאד. דפים מנותקים, קרעים בשולי מספר דפים. 
משוקמת שיקום מקצועי, בכריכת-בד חדשה ובמארז-קרטון. 
לאחר  מיד  נדפסה  כי  נראה  ביבליוגרפית.  ידועה  אינה 

השואה.

פתיחה: $500
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376. הגדה מקיבוץ של יוצאי פלמ"ח
של  קיבוץ  כנראה   – ידוע  לא  [מקום  פסח].  של  [הגדה 

יוצאי פלמ"ח, לאחר קום המדינה].
איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית,  לא  הגדה 
סמל  מופיעים  אך  נזכר,  אינו  הקיבוץ  שם  עטיפה,  ללא 
גורי);  (חיים  גופותינו"  מוטלות  "הנה  והשיר  הפלמ"ח 
שירים וקטעי-קריאה נוספים מופיעים, לצד קטעים מן 

הנוסח המסורתי.
לו עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב. ללא עטיפה. קרעים בשולי דפים 

ראשונים ואחרונים.

פתיחה: $120

376. Haggadah from a Kibbutz of 
Palmach Veterans  
[Passover Haggadah]. [Unknown origin – ap-
parently, a kibbutz of Palmach veterans, after 
the establishment of Israel].
Non-traditional Haggadah, stenciled, with 
illustrations. Missing cover, name of kibbutz 
not mentioned, but the Haggadah contains 
the Palmach symbol and a song composed by 
Chaim Guri and additional poems and read-
ings, with passages from the traditional version.
36 Pages, 19.5cm. Good condition. Cover missing. 
Tears to margins of first and last leaves.

Opening Price: $120

377. כפר בלום, 1950
הגדה של פסח. כפר בלום, תש"י [1950].

הגדה לא מסורתית, כתב-יד ואיורים מודפסים. קטעים 
בנושא  וקטעי-קריאה  שירים  לצד  המסורתי  הנוסח  מן 

האביב, חקלאות, עם ישראל ועוד.
וקמטים  העטיפה  על  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   25 עמ',  לב 

בשוליה.

פתיחה: $100

377. Kfar Blum, 1950  
Passover Haggadah. Kfar Blum, 1950.
Non-traditional Haggadah, printed handwrit-
ing and illustrations. Integrates sections of the 
traditional version with poems and readings 
about the spring, agriculture, the nation of 
Israel etc.
32 Pages, 25cm. Good condition. Stains on cover 
and creases in margins.

Opening Price: $100

378. Haggadah – The Zionist Farm   
Passover Haggadah. Published by Chavat 
Hano'ar HaTzioni, Jerusalem, 1952.
Printed Haggadah, integrates sections of the 
traditional version with untraditional sections, 
including the story of the building of the farm  - 
"The lots were determined on Passover Eve, the 
Katamon neighborhood was freed... Israeli sol-
diers decided that on this place a home will be 
established for the children of Israel...". Written 
and illustrated by Meir Z., an art instructor.
[32] Pages, 21cm. Good condition.

Opening Price: $120

378. הגדה - החווה הציונית
ירושלים,  הציוני,  הנוער  חות  הוצאת  פסח.  של  הגדה 

תשי"ב [1952].
המסורתי  הנוסח  מן  קטעים  משלבת  מודפסת,  הגדה 
לצד קטעים לא מסורתיים, ביניהם סיפור הקמת החווה 
- "הגורל נחרץ בליל פסח, שכונת קטמון שוחררה ע"י 
ההגנה. חיילי ישראל החליטו שבמקום יקום בית לילדי 
ואוירה  נכתבה  קם...".  הבית  בעולם.  הנרדפים  ישראל 

ע"י מאיר ז', מדריך לציור.

[32] עמ', 21 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120
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380. קיבוץ גרדוש – שתי הגדות
הגדה של פסח. [קבוץ גרדוש], תש"י [1950]; אחת ללא 

ציון שנת הדפסה.
שתי הגדות לא מסורתיות, בדפוס ליטוגרפי, עם איורים 
ועטורים רבים. כוללות קטעים מן הנוסח המסורתי לצד 
ובה  הקיבוץ  של  היסוד  מגלת  ושירים,  קטעי-קריאה 

סיפור חבריה ועלייתם לארץ, ועוד. 
על-שם  גרדוש",  "קבוץ  בתחילה  נקרא  פרוד  קיבוץ 
הקיבוץ  מקימי  גרעין  מייסד   ,(Gárdos) גרדוש  יוסף 

בהונגריה.
[17]; [20] דף. 24.5 ס"מ; 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, נזקים 

לעטיפות.
אינן מופיעות ב"הגדות קיבוציות" של נתן שטיינר.

פתיחה: $220

380. Kibbutz Gárdos – Two 
Haggadot  
Passover Haggadah. [Kibbutz Gárdos], 1950; 
one has no note of year of printing.
Two non-traditional Haggadot, lithographic 
printing, with many illustrations and decora-
tions. Contains sections of the traditional ver-
sion alongside readings and poems, the found-
ing story of the kibbutz, its members and their 
immigration to Israel, etc.
Kibbutz Farod was originally named Kibbutz 
Gárdos after Joseph Gárdos, who founded in 
Hungary the group that established the kibbutz.
[17]; [20] Leaves. 24.5cm; 22.5cm. Good condi-
tion. Stains, damage to covers.
Not mentioned in Haggadot Kibbutziot by 
Natan Shteiner.

Opening Price: $220

379. קבוצת אורים - שתי הגדות, שנות 
ה-50

1. הגדה של פסח, קבוצת אורים, שנות ה-50. קטעים 
רבים.  ושירים  קטעי-קריאה  לצד  המסורתי  הנוסח  מן 
"והיה בה' איר לשנת התש"ח... יצאו כל חילות בריטניה 
מן הארץ... ויהי בצאתם ויפלו עלינו כל צבאות ערב...". 

[46] עמ', 22 ס"מ. כרוכה בחוט. מצב בינוני.
2. הגדה של פסח, קבוצת אורים, תשי"ט [1959]. שונה 

בעיצובה ממס' 1, אך דומה מאד בתוכן. 
כרוכה  טוב.  מצב  ס"מ.   24 מקופלים,  לוחות   [2] עמ',   [40]

בחוט. עטיפה מנותקת, עם קרעים.

פתיחה: $120

379. Kvutzat Urim – Two 
Haggadot, 1950's 
1. Passover Haggadah, Kvutzat Urim, 1950's.  
Passages from the traditional version together 
with literary verses and numerous poems. "And 
it was on the 5th of Iyar, in the year 1948… that 
all the British soldiers left the country…".  
[46] Leaves, 22cm. Fair condition. Bound with 
string.
2. Passover Haggadah, Kvutzat Urim, 1959. 
Different in design to No. 1, but very similar in 
content.
[40] Leaves, [2] folded plates, 24cm. Good condi-
tion. Bound with string.  Detached cover, with tears.

Opening Price: $120
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381. הנוער העובד והלומד, 1954
ראשון  סניף  והלומד,  העובד  הנוער  פסח.  של  הגדה 

לציון, תשי"ד [1954].
איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
"קומו  הכסף",  "מגש  לצד  המסורתי  הנוסח  מן  קטעים 
תועי מדבר" וקטעים הומוריסטיים: "עבדים היינו לאורי 
ובשתילת  הסניף  בנקיון  בפרך  ויעבידנו  לציון  בראשון 

דשא סביב לו...".
22 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, קרעים בשולי הדפים. 

פתיחה: $100

381. HaNoar HaOved VeHaLomed, 
1954  
Haggadah for Passover. HaNoar HaOved 
VeHaLomed (The Federation of Working and 
Studying Youth), Rishon LeTziyon Branch, 
1954.
Non-traditional stenciled Haggadah with illus-
trations. Passages from the traditional version 
alongside "Magash HaKesef", and humorous 
snippets: "We were slaves unto Uri in Rishon 
Letziyon…".
22 Leaves, 21cm.  Good condition. Slightly 
stained, pages margins torn.

Opening Price: $100

382. סולל בונה, 1957
פנימי.  בן-א.  א.  בעריכת  בונה,  סולל  לבית  פסח  הגדת 

ערב פסח תשי"ז, חיפה, 1957.
הגדה לא מסורתית מודפסת במכונת-כתיבה ומשוכפלת 
בסטנסיל. אינה כוללת קטעים מן הנוסח המסורתי, אך 
כתובה ברוחו: "עבדים היינו למנדט בישראל ותשחררנו 
ולא  האנגלים  את  הוצאנו  "אילו  חזקה...",  ביד  ה'הגנה' 
ויצא  צה"ל  ויגדל  בימים  "ויהי  שפטים...",  בהם  עשינו 

משה דיין אל אחיו וירא איש מצרי פדאין...". 
וקו- קמטים  חלודה.  כתמי  טוב.  מצב  ס"מ.   20.5X16 ,דף  22

קפל בולט בכריכה. 
אינה מופיעה ב"הגדות קיבוציות" של נתן שטיינר.

פתיחה: $100

382. Sollel Boneh, 1957  
Passover Haggadah for the Sollel Boneh 
Company, edited by A. Ben A.Pnimi. Haifa, 1957.
Non-traditional Haggadahh printed by type-
written and stenciled. Does not include pas-
sages from the traditional version, but is writ-
ten in the same spirit:  "We were slaves unto the 
Mandate in Palestine and the "Haganah" freed 
us with a strong hand…".
22 Leaves, 16x20.5cm. Good condition.  Foxing, 
Creased with fold mark on binding.
Not mentioned in Haggadot Kibbutziot by 
Natan Shteiner.

Opening Price: $100

383. שלש חוברות פסח – בי"ס נצנים 
– רמת-גן

"סדר פסח", "הגדה של פסח" ו"שירי פסח". בית-הספר 
היסודי "נצנים", רמת-גן, שנות ה-60[?].

שירים מסורתיים ושירי עם, קטעי הגדה מסורתיים, לצד 
רבקה,  "למורה  מוקדשת  החוברות  אחת  איורים.  מעט 
בתודה", שמות התלמידים המקריאים כתובים בעיפרון.

4 דפים בכל חוברת, 33 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקרעים.

פתיחה: $100

383. Three Booklets for Passover 
– Nitzanim School – Ramat Gan   
"Seder Pesach", "Haggadah of Pesach" and 
"Shirei Pesach". Nitzanim Elementary School, 
Ramat Gan, the 1960’s?.
Traditional and folk poems, traditional 
Haggadah passages alongside a few illustrations. 
4 Leaves per booklet, 33cm. Good condition. 
Stains and tears. 

Opening Price: $100

381
382
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385. הגדה של נהג אגד, 1962
הוצאת  וצייר].  [כתב  גרא  גרשון  אגד,  נהג  של  הגדה 
פסח  כללי,   ותכנון  לארגון  האגף  לבטיחות,  המרכז 

תשכ"ג [1963]. 
הגדה היתולית בעניין בטיחות בדרכים, נדפסה על ניר 
דמוי קלף, מקופל בצורת אקורדיון. "בכל דור ודור חייב 
לו,  ואך  לו  אורבת  הסכנה  כאילו  עצמו  את  לראות  נהג 
שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה קיימים 

התמרורים...".
40X16 ס"מ (לפני קיפול). מצב טוב. כתם על השער.

פתיחה: $100

385. Haggadah of an Egged 
Driver, 1962  
Haggadah of an Egged Driver, Gershon 
Gera. Published by The Center for Safety, the 
Department of General Organization and 
Planning, Passover 1963.
A comical Haggadah on road safety. Printed on 
parchment-like paper, folded like an accordion. 
"Every generation must see itself as if danger 
is lurking for it and only for it, as it says 'Tell 
your son on that day saying, for this purpose 
traffic lights exist…".
16X40cm. (before folding). Good condition. Stain 
on title page.

Opening Price: $100

384. חמש הגדות פסח - סדר שלישי
סדר   – לפסח  שונות  הגדות  שלוש  של  עותקים  חמשה 

שלישי. צ'ילה, בואנוס-איירס וניו-יורק, שנות ה-60. 
משלבות קטעים מן הנוסח המסורתי לצד קטעים אק־
ואחרים.  שז"ר  זלמן  גוריון,  בן  דוד  טואליים ומודרניים: 
שני עותקים מן ההגדה מצ'ילה, שני עותקים מן ההגדה 

מניו-יורק.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

384. Five Passover Haggadot – 
Seder Shlishi  
Five copies of three different Passover Haggadot 
– Seder Shlishi. Chile, Buenos-Aires and New 
York, the 1960’s.
Combine traditional texts with contemporary 
and modern: David Ben Gurion, Zalman Shazar 
and others. Two copies of the Chile Haggadah 
and two copies of the New York Haggadah.
Varying sizes and condition.

Opening Price: $150

384385
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386. מסיבת ערב פסח – בנק אפותיקאי, 
 1967

הגדה של פסח, מסיבת ערב פסח תשכ"ז של עובדי בנק 
אפותיקאי כללי בע"מ [בנק לאומי למשכנתאות]. [תל-

אביב, 1967].
איורים.  מעט  עם  מודפסת,  מסורתית  לא  הגדה 
ואריאציות הומוריסטיות על נוסח ההגדה המסורתי, עם 
קטעים רבים מהווי עובדי הבנק. "חכם מה הוא אומר: 
משכנתא מהי? קופה של שרצים התלויה מאחורי גבך 

והשומר נפשו ירחק ממנה ת"ק על ת"ק פרסה...".
28 עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $100

386. Passover Eve Party – 
Mortgage Bank, 1967  
Passover Haggadah, Passover Eve party 1967, of 
General Mortgage Bank Ltd. [Leumi Mortgage 
Bank]. [Tel Aviv, 1967].
Printed non-traditional Haggadah, with a few 
illustrations. Humorous variations of the tra-
ditional Haggadah version, with many sections 
about the life of the bank employees. "The wise 
son, what does he say: What is a mortgage?…".
28 Pages, 24cm. Good condition. Few stains.

Opening Price: $100

387. הגדה לפסח – איורי נחום גוטמן
גוטמן.  נחום  בידי  לילדים  מצוירת  פסח,  של  הגדה 

הוצאת יבנה, תל-אביב, [1945 בערך]. 
הגדה מסורתית, איורים של גוטמן על רקע אדום וכחול. 

מלים רבות נדפסו בדיו אדומה.
מעט  רופפת,  שדרה  טוב,  מצב  ס"מ.   23X25 עמ',   [2] כח, 

כתמים.
יערי 2658, אוצר ההגדות 3989.

פתיחה: $100

387. Pesach Haggadah – 
Illustrations by Nachum Gutman 
Pesach Haggadah, illustrated for children by 
Nachum Gutman. Yavneh publishing, Tel-Aviv, 
[c. 1945].
Traditional Haggadah, illustrations by Gutman 
on a red and blue background. Many words 
printed in red ink.
28, [2] Pages, 25X23cm. Good condition, loose 
spine, few stains.
Ya’ari 2658, Otzar Ha-Haggadot 3989.

Opening Price: $100
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388. מגלת אסתר – סרביה, 1938
נובי   .(Liber Estherae; Das Buch Esther) אסתר 

סאד (Novi Sad), סרביה, 1938.
שתי  הכריכה  על  אסתר.  מגלת  של  מיניאטורית  גרסה 
מעוטרות   ,"Purim  – "אסתר  זהות  לוחיות-נחושת 
מנורות ומגני דוד, ובמרכזן – תהלוכת פורים. בגוף ספר 
– המגלה, מעט תווי נגינה לשירי פורים, וציטוט מדבריו 

של זאב ז'בוטינסקי בפתיחה. עברית וגרמנית.
מעט,  רופפים  הדפים  בינוני,  מצב  ס"מ.   8.5X6 עמ',   [48]

כתמים.

פתיחה: $100

389. מגלת אסתר מאוירת – הונגריה – 
מהדורה ביבליופילית

להונגרית,  תרגום  עם  אסתר  מגלת   –  Eszter Konyve
(הונגריה).  בפסט  יהודית  נשים  אגודת  בהוצאת 

[בודפסט, ללא שנת הדפסה].
איורים   ,Dr. Schwarz Mor מאת  להונגרית  תרגום 

.Goendoer Bertalan אומנותיים בידי
בידי  וחתומים  ממוספרים  זו  מהוצאה  טפסים   54

המתרגם והמאייר, עותק זה מספרו 6. 
עברית והונגרית עמוד מול עמוד. 

בדיו  הדפסה  עבה.  נייר  טוב.  מצב  ס"מ.   23.5 עמודים.   48
חומה. מעט כתמים בכריכה.

פתיחה: $150

388. The Book of Esther – Serbia, 
1938  
Esther (Liber Estherae; Das Buch Esther(. Novi 
Sad, Serbia, 1938
A miniature version of the Book of Esther. 
On the cover are two identical brass plaques 
"Esther – Purim", decorated with candela-
brums and Stars of David, and in the center – a 
Purim parade. Book of Esther includes also a 
few musicals notes of Purim songs and a quote 
of Ze'ev Jabotinsky in the introduction. Hebrew 
and German.
[48] Pages, 6X8.5cm. Fair condition, leaves 
slightly detached, stains. 

Opening Price: $100

389. An Illustrated Book of 
Esther – Hungary – Bibliophilic 
Edition  
Eszter Konyve – The Book of Esther with 
a Hungarian translation, published by the 
Pest (Hungary) Jewish Women's Association. 
[Budapest, no date mentioned].
Translation to Hungarian by Dr. Schwarz Mor, 
artistic illustrations by Goendoer Bertalan.
54 Copies of this edition are numbered and 
signed by the translator and illustrator; this is 
copy no. 6.
Hebrew and Hungarian one page opposite 
another.
48 Pages. 23.5cm. Good condition. Thick paper. 
Printed in brown ink. Few stains on cover. 

Opening Price: $150

פורים, הומור, תיאטרון, מוסיקה
Purim, Humor, Theatre, Music
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390. מסכת שטרות – פארודיה – ורשה, 
1894

ורשה,  ראקובסקי.  אבא  אברהם  מאת  שטרות,  מסכת 
תרנ"ד 1894.

פירוש  "עם  התלמוד,  מסכתות  בסגנון  פארודי  חיבור 
חותמין  "הכל  גידולי-שביעית...".  תוספות  הקונדס, 
ועבדים  נשים  ואפילו  כשרה,  וחתימתן  השטרות  על 

וקטנים...".
על  מודבק  שער-מעטפת  טוב.  מצב  ס"מ.  עמ', 20.5   [1] ,47

הכריכה.

פתיחה: $120

390. Masekhet Shetarot – Parody 
– Warsaw, 1894  
Masekhet Shetarot [The Tractate of Bills], by 
Abraham Abba Rakovsky. Warsaw, 1894.
A parodic composition in the style of the trac-
tates of the Talmud, "with the commentary of 
the Prankster…". 
47, [1] Pages, 20.5cm. Good condition. Title page 
pasted on cover. 

Opening Price: $120

391. דער קאנטשיק – חוברת היתולית – 
טשרנוביץ, 1929 

ולסטירה.  להומור  שבועון  [השֹוט],  קאנטשיק  דער 
טשרנוביץ, מארס 1929. גליון כפול לכבוד חג הפורים.

קריקטו־ כתובות,  בדיחות  חוברת הומוריסטית, כוללת 
רות ואיורים. תיקונים בכתב-יד, בעפרון. יידיש.

12 עמ', 32.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים וכתמים רבים.

פתיחה: $120

391. Der Kantshik – A Humorous 
Magazine – Tschernowitz, 1929  
Der Kantshik [the whip], a weekly journal of 
humor and satire. Tschernowitz, March 1929. 
A double issue in honor of Purim.
A humorous magazine, with jokes, caricatures 
and illustrations. Handwritten corrections in 
pencil. Yiddish.
12 Pages, 32.5cm. Fair condition. Many tears and 
stains.

Opening Price: $120

392. Saul's Monarchy – A Play – 
Vienna, 1829  
The monarchy of Saul, the first king of Yeshurun, 
[play] by Joseph HaEfrati of Troplowitz (Silesia). 
Vienna, 1829.
Joseph HaEfrati of Troplowitz (c. 1770-1804), 
a Hebrew poet and playwright, wrote in the 
periodical HaMe'asef. He wrote a lamenta-
tion called Alon Bachut on the death of Rabbi 
Yecheskel Landau, the author of the Nodah 
B'Yehuda, where he describes an appeasement 
between him and Moshe Mendelssohn. In the 
play before us, he describes the struggle be-
tween Saul and David.
[10], 96 Leaves, 18cm. Good condition. Stains, 
stamps, pencil inscriptions. 

Opening Price: $150

392. מלוכת שאול – מחזה – וינה, 1829
מלוכת שאול המלך הראשון על ישרון, [מחזה] מאת יוסף 

האפרתי מטרופלוביץ (שלזיה). וינה, [תקפ"ט] 1829. 
יוסף האפרתי מטרופלוביץ (1770 בערך-1804), משורר 
ומחזאי עברי, פרסם בכתב העת "המאסף". פרסם קינה 
בעל  לנדא,  יחזקאל  רבי  מות  על  בכות"  "אלון  בשם 
מנד־ משה  ובין  בינו  פיוס  תיאר  ובה  ביהודה",  ה"נודע 

לסון. במחזה שלפנינו מתואר המאבק בין שאול ודוד.

רישומים  חותמות,  כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   18 דף,  צו   ,[10]
בעפרון. 

פתיחה: $150
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394. היהודים – לסינג – וינה, 1881
ושלשה  אחת  במערכה  "מחזה-שעשועים  היהודים, 
תרגום  לעססינג,  אפרים  ידידיה  מאת  מחזות",  ועשרים 
עברי מאת צבי אלעזר טעללער. הוצאת אגודת "מוריה", 

וינה, תרמ"א [1881].
שיר  כולל  מונטיפיורי,  משה  לסיר  מוקדש  המחזה 
מנהל  מונטיפיורי.  מאת   ומכתב-תשובה  לכבודו  ארוך 
ֶּבַלע,  הדמויות:  שמות  סמָאלענסקין.  פ[רץ]  [ההצגה] 

ֶּבַרע, ְּתקֹוַע ועוד. עברית.
[1] שער מעטפת, [15], 94 עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים 
מנותקים  והמעטפת  אחדים  דפים  הדפים.  בשולי  וקרעים 

חלקית. 

פתיחה: $150

395. נחום צמח – מכתב מ"הבימה" - רוסיה, 
1917

נחום צמח, מכתב בכתב-יד על נייר רשמי של "הבימה", 
אל ד. רוזנפלד. מוסקבה, 6.7.1917.

קרובה.  להצגה  שחקנים  לגבי  קודמת  פנייה  על  חזרה 
העניין  דחיפות  הבהרת  עם  המכתב  את  מסיים  צמח 
רישומים  המכתב  בגב  תכף".  לנו  לענות  "נא  וחותמו 
החפצים",  "לסדר  שונים  ושמות  שונים  סידורים  של 

"לביאליק" ועוד.
נחום דוד צמח (1887-1939) יסד לראשונה את "הבימה 
– אגודה דרמטית עברית" ב-1913 בוילנה, אך נסיון זה 
נכשל. בשנת 1917 הקימה מחדש במוסקבה. מכתב זה 
של  הראשונה  בשנתה  להעלות  שניסו  להצגה  מתייחס 

הבימה.
דף בודד, 28 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

394. The Jews – Lessing 
– Vienna,1881  
The Jews, a play of one act, by Yedidia Ephraim 
Lessing, Hebrew translation by Zvi Elazar 
Teller. Published by the "Moriah" Association, 
Vienna, 1881.
The play is dedicated to Sir Moshe Montefiore, 
including a long poem in his honor and a writ-
ten reply by Montefiore. The manager of the 
play is Peretz Smolenskin. Hebrew.
[1] Title cover, [15], 94 pages, 19.5cm. Good con-
dition. Creases and tears to margins of leaves. 
Several leaves and cover partially detached.

Opening Price: $150

395. Nachum Tzemach – A Letter 
from Habima Theatre – Russia, 1917  
Nachum Tzemach – A handwritten letter 
on Habima Theatre official stationary, to D. 
Rosenfeld. Moscow, July 6th, 1917.
Repeat request regarding players for a nearing 
play. Tzemach ends the letter with a clarifica-
tion of the matter's urgency and signs "please 
answer us immediately". On the back of the 
letter are notes of various arrangements and 
names "arrange the objects", "for Bialik" etc.
Nachum David Tzemach (1887-1939) first 
established Habima Theatre – the Hebrew 
Drama Association – in 1913 in Vilnius, but 
this attempt failed. In 1917, he re-established it 
in Moscow. This letter relates to an attempt to 
put on a play in the Habima Theatre's first year.
Single leaf, 28cm. Good condition.

Opening Price: $120

393. Natan HaChacham – Lessing 
– Vienna, 1866  
Natan HaChacham – colloquial poem in five 
acts, by Gotthold Ephraim Lessing . Vienna, 
1866. 
Play by Lessing (1729-1781), among the promi-
nent representatives of the enlightenment 
movement in Germany. The authors’ world 
view is apparent from the play which deals with 
the relation between the three monotheistic 
religions. 
XIV, 208, [2] pages, 18cm. Fair condition, foxing. 

Opening Price: $150

393. נתן החכם – לסינג – וינה, 1866 
נתן החכם – שיר דבורי בחמש מחלקות, מאת גוטהולד 

אפרים לסינג. וינה, תרכ"ו 1866.
הבולטים  מנציגיה   ,(1729-1781) לסינג  מאת  מחזה 
השקפת  ניכרת  במחזה  בגרמניה.  הנאורות  תנועת  של 
הדתות  שלש  בין  ביחס  עוסק  והוא  המחבר  של  עולמו 

המונותיאיסטיות.
        , 208, [2] עמ', 18 ס"מ. מצב בינוני, כתמי חלודה.

פתיחה: $150

XIV

393

394
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397. אוסף חוברות תוים עם תמונות – ניו-
יורק, 1897-1920 

ניו-יורק,   ,Hebrew Publishing תוים.  חוברות   98
.1897-1920

יותר.  או  אחת  ליצירה  תוים  מופיעים  חוברת  בכל 
מארש  טרויער  אידישער  דער  התקוה;  היצירות:  בין 
פרלמוטר  מאת  ברוסיה)  בפוגרומים  לנטבחים  (מוקדש 
וואהל; משיח בן דוד מאת סלומון סמול; שמע ישראל; 
השערים  מרבית  ועוד.  שלי]  [אמריקה  אמריקע  מיין 

מאוירים, או עם תצלומים, חלקם צבעוניים.
גודל משתנה. רוב החוברות במצב טוב.

פתיחה: $350

396. תיאטרון יהודי - ברלין, 1928
 .Das Moskauer Jüdische Akademische Theater

ברלין, 1928.
מאת  מאמרים  מוסקבה.  של  היהודי-אקדמי  התיאטרון 
 23 כולל  גולדשמיט.  ואלפונס  רוט  ג'וזף  טולר,  ארנסט 
 "200,000" ביניהם  שונים,  מחזות  מארבעה  תצלומים 
בשוק  "לילה  עליכם,  שלום  מאת  מוסיקלית  קומדיה   –

397. Collection of Music Scores 
in Booklets with Pictures – New 
York, 1897-1920  
98 Booklets of score-sheets. Hebrew Publishing, 
New York, 1897-1920.
Each booklet contains music scores for one 
composition or more. Included in the composi-
tions: HaTikvah, Der Yiddische Treuer March 
(dedicated to those massacred in the Russian 
pogroms) by Perlmutter Wohl, Mashiach ben 
David by Solomon Smul, Shema Yisrael, Mein 
America (My America) and more.  Most of the 
title pages are illustrated or with photographs, 
some in color.
Various sizes. The majority are in good condition.

Opening Price: $350

396. Jewish Theatre – Berlin, 1928  
Das Moskauer Jüdische Akademische Theater. 
Berlin, 1928.
The Jewish-Academic Theatre of Moscow. 
Articles by Ernst Toller, Joseph Roth and Alfons 
Goldschmidt. Contains 23 photographs of four 
different plays, including "200,000" – a musical 
comedy by Shalom Aleichem, "A Night at the 
Old Market" by Y. L. Peretz and "The Witch" 
by Abraham Goldfaden, with sets designed 
by Rabinowitz, Rabitche & Stepanova, in the 
Russian Avant-garde style. The cover design 
was done by Georg Salter.
23 pages, [23 photograph plates], 24.5cm. Fair 
condition. Much foxing.

Opening Price: $100

גולד־ אברהם  מאת  ו"המכשפה"  פרץ  י"ל  מאת  הישן" 
 Rabitche רבינוביץ,  של  בעיצובם  תפאורות  עם  פאדן, 
Stepanova &, בסגנון האוונגרד הרוסי. עיצוב העטיפה 

.Georg Salter בידי
כתמי  בינוני.  מצב  ס"מ.   24.5 תצלומים],  לוחות   23] עמ',   23

חלודה רבים. 

פתיחה: $100

395

396

397
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398. One Palestinian Pound, 1939  
One Palestinian Pound. Jerusalem, 1939. 
#L300540.
16.5x9cm. Condition: VF. Slightly stained edges.

Opening Price: $1000

398. שטר לירה אחת, 1939
אחד.  (א"י)  פלשתינאי  פונט   ,One Palestine Pound

 .  L300540 .1939 ,ירושלים
9X16.5 ס"מ. מצב VF. מעט כתמים בשוליים.

פתיחה: $1000

#     

אמצעי-תשלום, שטרות, כרטיסים וקבלות
Methods of Payment, Bank-Notes, Tickets and Ephemera

399. שטרות לירה אחת -
בנק אנגלו-פלשתינה

 One Palestine) אחת  א"י  לירה  בערך  שטרות  שני 
Pound), בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ, תל-אביב.

.F האחר במצב ,VF 15 ס"מ. אחד במצבX7.5

פתיחה: $120

399. Banknotes of one Pound - the 
Anglo-Palestine Bank  
Two banknotes of one Palestine pound, Anglo-
Palestine Bank Ltd, Tel Aviv.
7.5X15cm. Condition: VF and F.

Opening Price: $120

400. עשר לירות – בנק אנגלו-פלשתינה
אנגלו-פשתינה,  בנק  א"י.  לירות  עשר  בערך  שטר 

תל-אביב.
16X8 ס"מ. מצב VF,  כתמים.

פתיחה: $120

398

399
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400. Ten Pounds - Anglo-Palestine 
Bank 
A banknote of ten pounds. Anglo-Palestine 
bank, Tel-Aviv.
8X16cm. Condition: VF. Stains.

Opening Price: $120

401. חמש לירות - שטר מתהליך ההדפסה
שטר בערך חמש לירות ישראליות, בנק ישראל, 1958. 

כולל את סימן המים, אך מודפס מצד אחד בלבד, חסר 
טקסט ואלמנטים גראפיים נוספים.

מצורף שטר מודפס. 8X14 ס"מ. מצב VF, קו-קפל.

פתיחה: $500

401. Five Pounds (Lira) – 
Banknote from the Printing 
Process
Five Israeli Pounds Note, Bank of Israel, 1958. 
Includes watermark, but is only printed on one 
side, missing text and other graphic elements.  
A printed note is attached. 14x8cm. Condition: 
VF. Fold mark.

Opening Price: $500

402. גטו לודז' – שלשה שטרות 
שלשה שטרות כסף מגטו לודז' (ליצמנשטט), 1940.

 1 של  בערכים  שטרות  ושני  מארק  של 10  בערך  שטר 
מארק. על השטרות חתום בדפוס מרדכי רומוקובסקי, 

ראש היודנראט בגטו לודז'.
.F אחד במצב ,XF גודל משתנה. שניים במצב

פתיחה: $100

403. שטרות פרסומיים
לצרכי  אמריקני,  או  ישראלי  כסף  דמויי  "שטרות"   22
פרסום ותעמולה של ארגונים ומפלגות: התאחדות הס־
טודנטים בישראל; התאחדות הסוחרים הכללית; הוצאת 
"כתר"; תלמוד תורה תשב"ר תורה ויראה בירושלים; בנק 
ויאסר  פרס  שמעון  דיוקנאות  עם  שטרות  ישראל";  "גן 
ערפאת, בגנות שמעון פרס (עברית ורוסית); דפוס השו־

שנים ועוד. חלק מהשטרות מופיעים במספר עותקים. 
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

402. Ghetto Lodz – Three 
Banknotes 
Three banknotes from Ghetto Lodz 
(Litzmannstadt), 1940.
One banknote of 10 marks, and two banknotes 
of 1 mark. Printed signature by Mordechai 
Romokovsky, Head of the Judenrat of Ghetto 
Lodz. 
Varied size. Condition: XF and F.

Opening Price: $100

403. Banknotes for 
Advertisements  
22 banknotes artificial money, for advertising 
or campaigns of organizations and parties: 
The Students Union in Israel; The General 
Merchants Union; Keter Publishing; Torah 
VeYirah school in Jerusalem; Gan Yisrael Bank; 
banknotes with the portraits of Shimon Peres 
and Yasser Arafat, denigrating Shimon Peres 
(Hebrew and Russian); Shoshanim Printers etc.
Some of the banknotes have a number of copies.
Varied size and condition.

Opening Price: $180

400

401

402

403
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404. אוסף המחאות ופנקסי-המחאות
באנג־ יפו  עותומאן,  בנק  של  (צ'קים)  פנקסי-המחאות 
מוגבל,  בערבון  אנגלו-פלשתינה  בנק  של  פנקס  לית; 
סניף רחובות; המחאות בודדות של הבנקים הבאים: בנק 
 ,The Jewish Colonial Trust ספח;  כולל  עותומאן, 
לונדון; בנק אגוד לישראל בע"מ; אגודה הדדית להלואה 
וחסכון – שרון (רמת-גן); הלואה וחסכון חדרה – אגדה 
 The Anglo-Egyptian Bank, ;הדדית בערבון מוגבל
(בערבון  אנגליה-פלשתינה  "חברת  ירושלים;   .LTD

מוגבל); בנק "אגרובנק".
סה"כ 11 פריטים, גודל משתנה, מצב בינוני עד טוב מאד.

פתיחה: $150

404. A Collection of Checks and 
Checkbooks 
Checkbooks of the Ottoman Bank, Jaffa, in 
English; a checkbook of the Anglo-Palestine 
Bank Ltd. Rehovot branch; single checks of the 
following banks: the Ottoman Bank, includ-
ing stub; The Jewish Colonial Trust, London; 
The Israel Union Bank Ltd; The Mutual Loan 
and Savings Association – Sharon (Ramat 
Gan); Loan and Savings Hadera – A Mutual 
Association Ltd; The Anglo-Egyptian Bank, 
Ltd. Jerusalem; The Anglo-Palestine Company 
(Ltd.); Agrobank Bank.
Total of 11 items, varied size, fair to very good 
condition.

Opening Price: $150

405. כרטיסים לנסיעה ברכבת
חמשה כרטיסי-נייר גדולים, Palestine Railways, כולל 
ספחים (לנסיעות מלוד לאל-קנטרה, מרחובות לקנטרה, 
מתל-אביב לקנטרה, מחיפה לקנטרה ומקנטרה לקהיר); 
 Palestine של  שניים  קטנים,  כרטיסי-קרטון  ארבעה 
Railways לנסיעות לירושלים ומלוד לחיפה; שניים של 

"רכבת ישראל".
סה"כ 9 כרטיסים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120

405. Train Tickets  
Five large tickets, Palestine Railways, includ-
ing stubs (for travel Lod-El-Kantara, Rehovot-
Kantara, Tel Aviv-Kantara, Haifa-Kantara and 
Kantara-Cairo); four small cardboard tickets, 
two of the Palestine Railways to Jerusalem and 
from Lod to Haifa; two of the Israel Railway.
Total of 9 tickets, varied size and condition.

Opening Price: $120

406. כרטיס חבר – "מכבי" – צ'כוסלובקיה, 
1933

צכוסלובקיה,  "מכבי"  שטרן,  אדית  של  חבר  כרטיס 
ראשית שנות ה-30.

בולים  ולאספורט",  להתעמלות  מכבי  "אגודת  חותמות 
משנת 1932, 1933.

12 ס"מ, מצב טוב.

פתיחה: $120

406. Membership Card –"Maccabi" 
– Czechoslovakia, 1933  
Membership card of Edith Stern, "Maccabi" 
Czechoslovakia, early 1930's.
Ink stamp of the "Maccabi society for Sport and 
Recreation", stamps from 1932, 1933.
12cm., good condition.

Opening Price: $120

404

405
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407. "מס עם לוחם" – תויות ושוברים 
שונים

מס עם לוחם, חמשה שוברים, שנות ה-40:
על  קבלה  ירושלים;  "מטבח-עם",  ארוחות,  ל-4  שובר 
ההתגיסות  מגבית   – במצור  ל"לעם  לא"י   2 תרומת 
וההצלה", תש"ו; "שכם אחד!" – דף לקראת מגבית "לעם 
במצור תש"ז"; פתק על ניר-מכתבים של "מס עם לוחם 
מיוחדות,  מנות  כרטיס  וההצלה";  ההתגיסות  מגבית   –

משמר העם, ירושלים, איזור מס' 9.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

407. Tax for Fighting Nation – 
Various Coupons and Vouchers  
Tax for Fighting Nation, five coupons, 1940's:
A voucher for 4 meals, Mitbach Am, Jerusalem; 
a receipt for a contribution of 2 pounds for "the 
besieged nation ", 1946; "One Shoulder!" – a leaf 
for a collection for "a besieged nation 1947"; a 
note on stationary of "Tax for Fighting Nation"; 
a coupon for special portions, Mishmar Ha'am, 
Jerusalem, Area no. 9.
Varied size and condition.

Opening Price: $100

409. אוסף כרטיסי-נסיעה
85 כרטיסי-נסיעה בתחבורה ציבורית, רובם עד 1950.

תעודות  כרטיסיות,  כרטיסים,  של  ומיוחד  מגוון  אוסף 
נוסע, כרטיסי-נסיעה צבאיים, כרטיסי-נסיעה לאירועים 
מיוחדים וכרטיסים לארגונים (גדוד העבודה, בית חינוך 

עוורים). חלקם נדירים.
כולל את חברות הנסיעות: אגד, חבר, שרות יעל, המקשר, 
אריה, הברוז הכחול, שרות הר הכרמל, אביב, קשר ועוד.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

408. Collection of Paper Tokens 
for Bus  
15 Travel tickets – methods of payment. 1940's 
and 1950's.
A rare collection of travel tickets by public 
transportation, that served also as currency 
(paper tokens) when there was a lack of coins of 
low value (until 1954). Some of the tickets also 
served as a contribution to Magen David Adom 
in case the ticket was not used.
Varied size and condition.

Opening Price: $120

408. אוסף אסימוני-נייר לנסיעה באוטובוס
15 כרטיסי נסיעה - אמצעי תשלום. שנות ה-40 וה-50.

ציבורית,  בתחבורה  נסיעה  כרטיסי  של  נדיר  אוסף 
בת־ נייר)  (אסימוני  לסוחר  עובר  כמטבע  גם  ששימשו 
קופות בהן היה מחסור במטבעות בעלי ערך נמוך (עד 
למד"א  כתרומה  גם  שימשו  מהכרטיסים  חלק   .(1954

במקרה והכרטיס לא נוצל.
גודל ומצב משתנים.

 A Collection of Travel .409פתיחה: $120
Tickets  
85 travel tickets by public transportation, most 
until 1950.
A varied and special collection of tickets, bus 
cards, travel certificates, military travel tick-
ets, travel tickets to special events and tickets 
for organizations (Gdud HaAvoda, the Jewish 
Institute for the Blind). Some are rare. 
Includes the following travel companies: Egged, 
Chever, Sherut Yael, Hamekasher, Aryeh, 
The Blue Duck, Har HaCarmel Service, Aviv, 
Kesher etc.
Varied size and condition.

Opening Price: $250

407
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410. אוסף אמצעי-תשלום - חנויות מכולת 
ומזון

ברכישת  לכסף  כתחליף  ששימשו  אמצעי-תשלום   182
מזון בחנויות מכולת ובארגונים.

לעצמם  שהדפיסו  גופים  של  מאד  נרחב  מגוון  כולל 
"שטרות": אגודות שיתופיות, מחלבות, מכולות, אגודות 
ארגוני  צה"ל,  היהודית,  הסוכנות  מסעדות,  צרכנים, 

חילים, קהילות חסידים, המשביר ועוד.
הבריטי  המנדט  העות'מאנית,  מהתקופה  פריטים 

ומדינת ישראל.
אוסף נדיר בהיקפו ובאיכותו.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $350

410. Collection of Methods of 
Payment – Grocery Stores 
182 methods of payment that were used instead 
of money for buying food in the grocery stores 
and in organizations.
Includes a very wide variety of bodies that 
printed "notes" for their use: communal asso-
ciations, dairy products plants, grocery stores, 
consumer associations, restaurants, the Jewish 
Agency, IDF, soldiers' organizations, Chassidic 
communities, HaMashbir etc.
Items from the Ottoman period, the British 
Mandate and The State of Israel.
A collection rare in its scope and quality. 
Varied size and condition.

Opening Price: $350

411. אוסף קבלות, תלושים וכרטיסים
אוסף מגוון של 64 פריטי נייר.

בפנקס),  (להדבקה  ארגונים  של  בולים  כולל:  האוסף 
בכלבו  הנחה  כרטיס  כרוניקה,  תוית  קטלוג,  כרטיס 
למטוס- תרומה  ספרים,  לרכישת  תלושים  שורץ, 
אמבולנס,  כרטיסיה למתרחץ בטבריה, מדבקות לקופת 

קק"ל, אמצעי-תשלום ועוד פריטים מיוחדים רבים.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

411. A Collection of Receipts, 
Slips and Tickets  
A varied collection of 64 paper items.
The collection includes: postage stamps of orga-
nizations (for pasting in pad), catalogue ticket, 
a discount card for Kolbo Shcwartz, slips for 
the purchase of books, a contribution towards 
an ambulance-airplane, a ticket for bathing in 
Tiberias, methods of payment and many more 
special items.
Varied size and condition.

Opening Price: $180

412. כרטיסי-כניסה לקלנוע ולתיאטרון
15 כרטיסי-כניסה להצגות תיאטרון, סרטים, קונצרטים 

ומופעי אופרה:
 ;1933 מוגרבי,  קולנוע   ;1925 בירושלים,  "עדן"  ראינוע 
בירוש־ אוריון  קלנוע   ;1942 ירושלים,  אדיסון,  קולנוע 
לים, 1945; אירוע באולם מועדון "מנורה" לטובת פדיון 
שבויי אוסטריה וגרמניה, 1939; תיאטרון "ציון" בירוש־

לים, 1940; האופרה הישראלית, ועוד.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

412. Tickets for Movies and 
Theatre  
15 tickets for theatre plays, movies, concerts 
and operas:
Re'inoa Eden in Jerusalem, 1925; Mugrabi 
Movie House, 1933; Edison Movie House, 
Jerusalem, 1942; Orion Movie House in 
Jerusalem, 1945; an event in the Menorah club 
hall for the benefit of redeeming prisoners of 
Austria and Germany, 1939; Tzion Theatre in 
Jerusalem, 1940; The Israeli Opera, etc.
Varied size and condition.

Opening Price: $100

410
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413. ארגונים יהודיים באירופה – כרטיסים 
וקבלות

ובתי-עסק  מוסדות  של  וקבלות  שוברים  כרטיסים, 
יהודיים בגרמניה, פולין וצרפת. בין הגופים והמוסדות: 
פנקסי- שני  (כולל   Mensa Academica Judaea
 Judische Arbeiterkuche, ישראל;  אגודת  קבלות); 
בברסלאו;   Wien; Judisch-theologisches Seminar
סענא־ קינדער  קאאופמן;  מאיר  של  הטקסטיל  מפעל 

טָאריע בורשה וגופים נוספים.
סה"כ 14 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

413. Jewish Organizations in 
Europe – Tickets and Receipts  
Tickets, vouchers and receipts of Jewish insti-
tutes and businesses in German, Poland and 
France. 
Amongst the bodies and institutes mentioned 
are: Mensa Academica Judaea (including 
two receipt books); Agudat Yisrael; Judische 
Arbeiterkuche, Wien; Judische Theologisches 
Seminar in Breslau; Meir Kaufman's textile plant; 
Kinder Sanitarium in Warsaw and other bodies. 
Total of 14 items, varied size and condition.

Opening Price: $150

414. הזמנות וכרטיסים - ירושלים
6 כרטיסי נייר. ירושלים, שנות ה-20. 

ביניהם: שתי הזמנות וכרטיסי-כניסה לתפילה עם הנציב 
העליון ב"חורבת רבי יהודה החסיד"; שנה טובה מיחיאל 

מיכל פינס; הזמנה לביקור בשכונת שערי חסד ועוד.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

414. Invitations and Tickets 
– Jerusalem  
6 paper invitations. Jerusalem, 1920's.
Includes: two invitations and tickets to a 
prayer with the participation of the High 
Commissioner in Churbat Rabbi Yehuda 
HaChasid; a new year card from Yechiel Michal 
Pines; an invitation to visit the Sha'arei Chesed 
neighborhood, etc.
Varied size and condition.

Opening Price: $120

415. Tickets and Various Personal 
Documents  
25 documents, vouchers, receipts and certifi-
cates of Yechiel Shtamler and his wife:
A receipt of "Shekel of redemption" with Herzl's 
portrait, an immigration certificate of the 
Jewish Agency, an identity card of the Palestine 
government, a certificate of recruitment to 
the Tel Aviv Municipality Inspector Service, a 
membership card in the Histadrut HaMizrachi, 
a photograph of Adloyada in Tel Aviv, etc. 
Varied size and condition.

Opening Price: $150

415. כרטיסים ומסמכים אישיים שונים
של  ותעודות  קבלות  שוברים,  מסמכים-מזהים,   25

יחיאל שַטמלר ורעייתו:

מלוי  תעודת  הרצל,  דיוקן  עם  הגאולה"  "שקל  קבלה 
חובה של "המרכז להתגיסות הישוב", תעודת-עליה של 
פלשתינה,  מממשלת  זהות  תעודת  היהודית,  הסוכנות 
תל-אביב,  עיריית  של  הפקחים  לשירות  מגויס  תעודת 
קליטה  לתחנת  רישיון  אדום",  דוד  "מגן  חבר  פנקס 
מטעם עיריית תל-אביב, פנקס פקח בעיריית תל-אביב, 
כרטיס חבר הסתדרות המזרחי, תצלום עדלאידע בתל-

אביב, ועוד. 
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

413
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416. "סקריפים" מארה"ב – תקופת הצנע
8 "תעודות שי" קבלות ושוברים מארצות-הברית, שנות 

ה-50.
נתקבלו  או  בדולרים,  שנקנו  תוי-קניה   – "סקריפים" 
אפשרו  בחו"ל,  קרובי-משפחה  או  ארגונים  מאת  בארץ 
כנגד  הצנע  בתקופת  בחנויות  מוצרים  לקנות  לאזרחים 

הצגתם והוכחת "תמיכה" מארצות-הברית.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

416. US "Scripts" – Period of Tzena 
(Austerity) 
8 "gift certificates" receipts and vouchers from 
the US, the 1950's.
"Scripts" – Coupons bought with dollars or 
received in Israel from organizations or rela-
tives abroad, enabling people to buy products 
in stores during the tzena period by presenting 
the coupons to prove US "support".
Varied size and condition.

Opening Price: $100

417. כרטיסי-טיסה לחיילים
בחברת  נוסע  כרטיס   ;1978 לוד-רפידים,  הטסה  שובר 
"ארקיע", רפידים-לוד; כרטיס של מפקדת מרכז הובלה, 
 Imperial Airways של  כרטיס  חצרים-רפידים; 
הצבא  בשימוש   – לוד  דרך  לקראצ'י  מקהיר   ,Limited

הבריטי, וכרטיסים נוספים, חלקם כפולים.
סה"כ 6 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

417. Airplane Tickets for Soldiers  
 A stub of a flight Lod-Refidim, 1978; a travel 
ticket of Arkia, Refidim-Lod; a ticket of the 
Transport Center Headquarters, Hatzerim-
Refidim; a ticket of Imperial Airways Limited 
from Cairo to Karachi (Pakistan) through Lod 
– for use by the British army, and more tickets, 
some double.
Total of 6 items, varied size and condition.

Opening Price: $150

418. שקלו את שקל – כרוז – ירושלים, 
1940

בירושלים,  השקל  לעניני  המקומי  הועד  מטעם  כרוז 
שנת ת"ש [1940].

"איש ירושלים! מלא חובתך לעמך ושקול את השקל!".
בבתי- החובה"  "שקל  של  המיוחד  הערך  על  הרצאות 
דוד  קלוזנר,  יוסף  פרופ'  מאת  בירושלים,  ברחבי  כנסת 

ילין ואישים נוספים.
ומספר  קיפול  סימני  כתמים,  קמטים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   50

קרעים.

פתיחה: $100

418. Weigh the Shekel – 
Proclamation – Jerusalem, 1940  
A proclamation on behalf of the Local Shekel 
Committee in Jerusalem, 1940.
"Jerusalem resident! Fulfill your obligation to 
your people and weigh the shekel!".
Lectures on the special value of the "required 
shekel" in the synagogues all over Jerusalem, by 
Prof. Joseph Klausner, David Yellin and others.
50cm. Fair condition. Creases, stains, folding 
marks and a few tears.

Opening Price: $100
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419. פנקס קבלות – "מחצית השקל"  - 
דפוס מונזון

פנקס קבלות של אגודת כנסת ישראל, דפוס ליטוגרפי 
א. ל. מונזון. ירושלים, 1920 בקירוב.

הרבנים  אגודת  לאוצר  רובל  חצי   – השקל  "מחצית 
הכללי...".

היו  לא  טוב.  מצב  ס"מ.   22.5X13 הספחים,  כולל  קבלות   9
בשימוש.

פתיחה: $150

419. Receipts Booklet – "Half a 
Shekel" – Monsohn Printing Press  
Receipts booklet of Knesset Yisrael Society, 
lithographic printing by A. L. Monsohn. 
Jerusalem, c. 1920.
"Half a Shekel – Half a Ruble for the General 
Rabbis Society treasury…".
9 Receipts including stubs, 22.5X13cm. Good 
condition. Unused.

Opening Price: $150

421. קרן השמיטה – בולים
גליונות-בולים   51 השבע",  שנת   – השמיטה  "קרן  בולי 

במצב חדש.
במטרה  השמיטה",  ל"קרן  תרומה  כנגד  שנתנו  בולים 
מצוות  את  לקיים  ולעודדם  בחקלאים  כלכלית  לתמוך 

השמיטה באופן מלא. 
בולים בערכים של 100, 250 ו-500, 17 גליונות, 5 בולים 

בכל גליון. 
15.5X9.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

420. שקל הזהב – לונדון, 1923
ההסתדרות  לטובת  הזהב"  "שקל  תרומת  עבור  קבלה 

הציונית. לונדון, 1923.
התשלום נתקבל מידי ועד העדה הספרדית בירושלים. 

עיצוב הקבלה בידי יוסף בודקו. 
20 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים. נקבי-תיוק.

פתיחה: $120

420. Shekel HaZahav (Golden 
Shekel) – London, 1923 
A receipt for the contribution of "a golden 
shekel" for the Zionist Organization. London, 
1923.
The payment was received by the committee 
of the Sefardi Community in Jerusalem. The 
receipt was designed by Joseph Bodko.
20cm. Good condition. Few creases. Filing holes.

Opening Price: $120

421. Shmitta Fund – Postage 
Stamps  
Postage stamps of "the Shmitta fund – the sev-
enth year", 51 postage sheets.
Postage stamps given in return of a contribu-
tion for "the Shmitta fund", to give financial 
support to farmers and to encourage them to 
adhere completely to the mitzvah of Shmitta.
Postage stamps in values of 100, 250 and 500, 17 
sheets, 5 stamps in each sheet.
9.5x15.5cm. Very good condition.

Opening Price: $120

419
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422. מזמור בתרגום משה מנדלסון – ברלין, 1757
Danklied ueber den rühmlichen Sieg, Welchen der Herr unserm allergnä-
 digsten Könige und Herrn, Friderich II. Am Sabbath den 5. November

Bey Rossbach in Sachsen verliehen .1757. ברלין, 1757. 
ליפשיץ  הירש  צבי  רבי  מאת  עברי  למזמור-הודיה  גרמני  תרגום  מנדלסון],  [משה 
(Hartog Leo), שעניינו נצחונו המפתיע של המלך פרידריך השני, מלך פרוסיה, בקרב 

ליד הכפר רוסבאך בסקסוניה, את צבאות צרפת ובנות בריתה. 
בשבת  זה  מזמור  קריאת  על-ידי  הנצחון  את  ציינו  ברלין  של  היהודית  הקהילה  חברי 

שלאחריו.
[4] עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בקיפול, מחוזקים בניר-דבק.

פתיחה: $4000

422. Song of Thanksgiving Translated by Moses 
Mendelssohn – Berlin, 1757 
Danklied ueber den rühmlichen Sieg, Welchen der Herr unserm allergnä-
digsten Könige und Herrn, Friderich II. Am Sabbath den 5. Bey Rossbach 
in Sachsen verliehen. November 1757. Berlin, 1757.
[Moses Mendelssohn], translation into German of a Hebrew verse of thanks-
giving by Rabbi Zvi Hirsch Lifshitz (Hartog Leo), concerning the surprising 
victory of King Friedrich II, King of Prussia, over the armies of France and 
its allies in the battle near the village of Rossbach in Saxsony.
The members of the Berlin Jewish Community commemorated this vic-
tory by reading this verse of thanksgiving on the following Shabbat.
[4] Pages, 20cm. Good condition. Stains. Tears to folds, strengthened with 
paper tape.

Opening Price: $4000

יהדות מרכז אירופה
Central European Jewry

שני מזמורי-הודיה אלה מבטאים את השתתפות חברי הקהילה היהודית של ברלין 
שבע  מלחמת  (במסגרת   1757 בשנת  הפרוסי  הצבא  נצחון  על  השמחה  בחגיגות 
השנים 1756-1763), השתתפות פומבית וסולידריות עם רגשות כלל החברה ומהווים 

עדות מענינת להשתלבות היהודים בסביבתם בראשית תקופת ההשכלה.
ששלח  במכתב  מופיעים  הפרטים  אולם  במזמורים,  נזכר  אינו  מנדלסון  של  שמו 

לידידו לסינג ב-15 בדצמבר 1757, שבוע לאחר הדפסת המזמור.
הפילוסוף והוגה הדעות משה מנדלסון (1729-1786), מאבות תנועת ההשכלה, לא 
החזיק באותה עת במשרה רשמית במסגרת הקהילה היהודית של ברלין, אלא שרת 
הפרסומים  שני  דוגמת  לגרמנית,  ותרגומם  ומזמורים  דרשות  כתיבת  על-ידי  אותה 

הנ"ל.

422
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The two verses of thanksgiving reflect for the first time the participation of the 
Berlin Jewish community members in the festivities of the victory over the 
Prussian army in 1757 (during the Seven Years War 1756-1763), and express 
the public participation and solidarity with society's feelings of joy, and are an 
interesting evidence of the Jewish integration in their surrounding society in 
the beginning of the movement of enlightenment.
Mendelssohn's name does not appear on those songs but the details appear in 
a letter sent by him to his friend Lessing on December 15, 1757 one week after 
printing the song.
The philosopher Moshe Mendelssohn (1729-1786), one of the Enlightenment 
Movement founders, did not hold at the time an official post in the Berlin 
Jewish community, and served it through writing sermons and songs and 
translating them into German, such as the above two songs.

423. מזמור בתרגום משה מנדלסון – ברלין, 1757
 Danklied ueber den herrlichen und glorreichen Sieg, welchen Se. Majestaet
 unser allergnaedigster Koenig den 5. December 1757. Bey Leuthen in

Schlesien erfochten. ברלין, 1757. 
ליפשיץ  הירש  צבי  רבי  מאת  עברי  למזמור-הודיה  גרמני  תרגום  מנדלסון],  [משה 
לות'ן  בקרב  האוסטרי  הצבא  את  פרידריך  המלך  של  נצחונו  שעניינו   ,(Hartog Leo)

(Leuthen), ביום 5 בדצמבר 1757. 
הידיעות על הנצחון בקרב הגיעו לברלין ביום 8 בדצמבר 1757, ערב נר שני של חנוכה. 
האירוע צוין על-ידי היהודים בשבת לאחר מכן, על-ידי מזמור-הודיה זה, שחבר ליפשיץ, 

.(Rabbi David Fränckel) ועל-ידי דרשה נלהבת, שנשא הרב רבי דוד פרנקל
[4] עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בקיפול, מחוזקים בניר-דבק. 

פתיחה: $4000

423. Song of Thanksgiving Translated by Moses 
Mendelssohn – Berlin, 1757
Danklied ueber den herrlichen und glorreichen Sieg, welchen Se. Majestaet 
unser allergnaedigster Koenig den 5. December 1757. Bey Leuthen in 
Schlesien erfochten. Berlin, 1757.
[Moses Mendelssohn], translation into German of a Hebrew song of thanks-
giving by Rabbi Zvi Hirsch Lifshitz (Hartog Leo), concerning the victory of 
King Friedrich over the Austrian army in the Leuthen battle, on December 
8 1757.
News about this victory arrived in Berlin on December 8 1757, on the eve 
of lighting the second Hanukah candle. The event was commemorated 
by the Jews on the following Shabbat by reading this verse of thanksgiv-
ing composed by Lifshitz and with an enthusiastic sermon held by Rabbi 
David Fränckel.
[4] Pages, 20cm. Good condition. Stains. Tears to folds, pasted with paper 
tape.

Opening Price: $4000

423
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424. מיסי יהודים - תקנון מועצת העיר 
פרנקפורט דמיין, 1726

דמיין,  פרנקפורט   .Resolutiones und Mandata
.1726

תקנון והחלטות מועצת העיר ואזרחי פרנקפורט דמיין 
מיום 24.1.1726.

בין התקנות השונות, פירוט המסים החלים על היהודים: 
מס  מגורים,  מס  (דמי-חסות),  מגורים  רשיון  ארנונה, 
מס  זרים),  (של  ללינת-לילה  מס  יינות,  עבור  מס  גינות, 

חידוש רשיון. גרמנית, תוספות בכתב-יד במספר דפים.
[1], 30, [10] עמ', 31.5 ס"מ. מצב טוב, כתמי חלודה.

פתיחה: $500

425. תקנה לגבי חותמת מיוחדת לתעודות-
נישואין ליהודים – וינה, 1764

בחות־ המחויבים  מסמכים  לגבי  לחוק,  שנוספו  תקנות 
תרזה.  מריה  הקיסרית  בפקודת  מסמך  מיוחדות.  מות 

וינה, 1764.
צורך  יש  בהם  מסמכים  סוגי  חמישה  המפרטות  תקנות 
נישואין  שתעודות  מציין   5 סעיף  מיוחדת.  בחותמת 

."Gulden-Stempel" ,ליהודים מחויבות בחותם מיוחד
מעבר לדף הערה בכתב יד.

דף בודד גדול, 43x53 ס"מ. מצב טוב-בינוני. מקופל ל-4, עם 
סימני קפול וקרעים קטנים. כתמי דיו, ללא פגיעה בטקסט.

פתיחה: $1200

424. Jewish Taxes –Frankfurt am 
Main City Council Regulations, 
1726
Resolutiones und Mandata. Frankfurt am 
Main, 1726.
City council and citizens of Frankfurt am Main 
regulations and decisions of January 24, 1726.
Amongst the regulations are details of taxes 
imposed on the Jews: property taxes, inhabit-
ance permits (protection fees), residence tax, 
garden tax, wine tax, tax on night lodging (of 
strangers), tax for permit renewal. German, 
with handwritten additions on a number of 
leaves. 
[1], 30, [10] pages, 31.5cm. Good condition, foxing.

Opening Price: $500

425. Regulation Concerning a 
Special Ink-Stamp for Marriage 
Certificates of Jews – Vienna, 1764
Law addenda detailing documents which neces-
sitate a special ink-stamp. Document issued by 
order of  Empress Maria Teresa. Vienna, 1764.
Regulations detailing five documents for which 
a special ink-stamp is requested. Paragraph 5 
states that marriage certificates of Jews ne-
cessitate a special stamp, "Gulden-Stempel". 
Handwritten note appears over the leaf.
Large single leaf, 43X53cm. Good-fair condition. 
Folded into 4, folding marks and minor tears. Ink 
stains, no text damage.

Opening Price: $1200

424425
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426. תקנות לסוחרים יהודיים - וינה, 1764
חוק למניעת יבוא, בפקודת הקיסרית מריה תרזה. וינה, 

 .1764
תקנות חוק שנועד להגן על היצור המקומי מפני תחרות 
מיובאת. פירוט רב של המוצרים המיובאים בהם אסור 
המוצרים  רשימת  מוגבל.  בהם  שהמסחר  או  לסחור, 
חרבות  חוטים,  מראות,  כפתורים,  בדים,  מגוון  כוללת: 

ועוד. 
הם  כי  מפורט  ובו  יהודיים,  לסוחרים  מוקדש   6 פרק 
ונאסר  הגדולות  בערים  בירידים  רק  למכור  רשאים 

עליהם כל יבוא. גרמנית. 
11, [3] עמ', 32 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $1200

426. Regulations for Jewish 
Merchants – Vienna, 1764
Law prohibiting import, by order of Empress 
Maria Teresa. Vienna, 1764.
Law regulations aimed at protecting local 
manufacturing against imported competition. 
Detailed list of many imported items forbid-
den for trade or subject to restricted trade. 
Including: fabrics, buttons, mirrors, threads, 
swords and more.
Chapter 6 refers to Jewish merchants, restrict-
ing their commerce to trade-fairs in the cities 
and forbidding any import of goods. German.
11, [3] Pages, 32cm. Good condition.

Opening Price: $1200

427. אוסף חוברות-תקנות ליהודי פרנקפו־
רט דמיין, 1772

 An die romisch-kayserliche auch in Germanien
פרנקפו־  .und zu Jerusalem konigliche Majestat

רט דמיין, 1772.
אוגדן הכולל את כל התקנות והחוקים הנוגעים ליהודי 

פרנקפורט, שפורסמו בין השנים 1240-1772. 
חייהם  תחומי  כל  על  המעיד  רב,  היסטורי-חוקי  חומר 
של יהודי פרנקפורט,  זכויותיהם, מגבלותיהם, לבושם, 

תקנות המסים השונות, ועוד. 
תולדות הקהילה היהודית בעיר מספרות על הגירושים 
התכופים מן העיר, תנאי הושבתם מחדש, הפרעות נגד 
 ,(Fettmilch Aufstand פטימלך  (מרד  העיר  יהודי 

הקמת הגטו ועוד.
הקהילה  תושבי  ע"י  העירייה  כלפי  ותלונות  בקשות 
היהודית, ביניהם – יחידים, רבנים, סוחרים, בתי הדין ועוד.
בסוף האוגדן נספח המפרט את מספר הבתים ובעליהם 

החוקיים ברחוב היהודים, משנת 1612.
 Johann Rudolph) את האוגדן מגיש יוהן רודולף בוכר
Buvher), לקיסר יוסף השני, בשם הנהלת העירייה של 

פרנקפורט.

גרמנית, ציטוטים בלטינית.
168 עמ', 35 ס"מ. מצב טוב. נייר לבן ונקי. מעט כתמים. 

פתיחה: $500

427. Collection of Regulations-
Booklets for the Jews of 
Frankfurt am Main, 1772  
An die romisch-kayserliche auch in Germanien 
und zu Jerusalem konigliche Majestat. 
Frankfurt am Main, 1772.
Binder including all regulations and laws con-
cerning Jews in Frankfurt, published between 
the years 1240-1772.
Extensive historical-legal material, regarding all 

426
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428. תקנות רישום אוכלוסין – מינדן, 1822  
 Amts blatt der koniglichen regierung zu

Minden, Nr. 12. מינדן, פברואר 1822. 
בנוגע  הנחיות  ובו  (גרמניה),  מינדן  עיריית  של  מנשר 
לרישום האוכלוסין. בגוף המנשר נכתב, כי גם היהודים 
צריכים להרשם, כי הרישום ייעשה בידי המשטרה, וכי 
או  מוות  לידה,  על  להודיע  מינדן  תושב  יהודי  כל  על 
יממה,  בתוך  להודיע  היהודים  העיר  תושבי  על  חתונה. 
ותושבי הכפרים הסמוכים – תוך חמשה ימים. עוד נכתב, 
כי אם יהודי נוסע לחו"ל ושם נולד לו ילד, הילד ייחשב 

כאזרח מקום מגורי הוריו, ולא כאזרח המקום בו נולד. 
8 עמ' ממוספרים 113-120, 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $200

428. Regulations of Population 
Registration – Minden, 1822
Amts blatt der koniglichen regierung zu 
Minden, Nr. 12. Minden, February 1822.
Manifest by the city of Minden (Germany), 
with instructions concerning the registration of 
population. The manifest states that Jews have 
to be registered, registration will be executed by 
the police, and that every Jew in Minden must 
report a birth, death or marriage. The Jewish 
inhabitants of the city have to report within 24 
hours while inhabitants of neighboring villages 
within five days. In addition, when a Jew travels 
abroad where he has a new born child, the child 
will be considered a citizen of his parents' city 
of residence rather than a citizen of the city 
where the child was born.
8 Pages numbered 113-120, 20cm. Good condi-
tion. Stains.

Opening Price: $200

aspects of Jewish life in Frankfurt, their rights, 
limitations, clothing, tax regulations, and more.
The history of the Jewish community in 
Frankfurt depicts the often deportations, con-
ditions of rehabilitation, pogroms against the 
Jews (Fettmilich Aufstand), construction of the 
ghetto and more.
Requests and complaints against the munici-
pality by members of the Jewish community, 
amongst them – individuals, rabbis, merchants, 
courts and more.
At the end of the binder appears an appendix 
detailing the numbers of houses and their legal 
owners in the street of Jews for the year 1612.
The binder was presented by Johann Rudolph 
Buvher to Emperor Josef II on behalf of the 
management of the Frankfurt municipality.
German, citations in Latin.
168 pages, 35cm. Good condition. Clean white 
paper. Few stains.

Opening Price: $500

429. קריאה לתושבי וינה
שנת  ללא  וינה,  סנטו.  סימון   ,gedanken-freiheit!

הדפסה - אמצע המאה ה-19.
מנשר בחרוזים הפונה לתושבי וינה לחבור ליהודי העיר 

למען עתיד טוב יותר לכל התושבים. 
המחבר,  simon szant (                    ), יהודי יליד הונגריה. 
ב-1845, עם תום לימודיו, הגיע לוינה ויסד בה בית ספר 
 Die Neuzeit השבועון  את  וערך  יסד   .(1849) יהודי 
ב-1864  ליהודים.  שנה  ולוחות  שנתונים  ערך  ובמקביל 
מונה למתורגמן הרשמי של בית המשפט בוינה וב-1869 
למפקח על החינוך היהודי. פרסם מאמרים ופיליטונים 
ולציבור  יהודים  לקוראים  עת,  כתבי  של  נרחב  במגוון 

הרחב (ראה חומר מצורף). גרמנית.
4 עמ'. (דף בודד מקופל) 21 ס"מ. מצב מצוין, שוליים רחבים, 

כתמים קטנים בשוליים. 
נדיר.

פתיחה: $600

1819-1882

428

429
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429. Call for Citizens of Vienna
gedanken-freiheit!, Simon Szanto. Vienna, no 
printing date – mid of 19th century.
Ryhmed manifest calling the citizens of Vienna 
to join the Jews of Vienna for a better future for 
all the inhabitants of the city. 
The writer, Simon Szanto (1819-1882), a Jew 
born in Hungary. In 1845 upon termination of 
his studies he arrived in Vienna and established 
a Jewish school (1849). Founded and edited the 
weekly magazine Die Neuzeit as well as editing 
calendars and annual publications for Jews. In 
1864 was appointed the official interpreter of 
the Vienna court and in 1869 was appointed 
as supervisor of Jewish education. Published 
essays and feuilletons in periodicals for Jewish 
readers and for the general public. (See attached 
material). German.
4 Pages. (Single folded leaf) 21cm. Excellent con-
dition, wide margins, small stains on margins.
Rare.

Opening Price: $600

430. תקנות ומסים בפרנקפורט – מס 
שחיטה כשרה

[פרנקפורט   .Tax Rolle Des Fleisch Ambts .1
דמיין, המאה ה-18].

רשימת המס על שחיטת בשר, פירוט המסים המוטלים 
נפרד  פירוט  בהמה.  סוג  כל  על  האטליזים  בעלי  על 
לששת השוחטים היהודים בעיר, מס שבועי לשוחטים 
שהוא  מפולין,  או  מהונגריה  פר  "עבור  מס  היהודים, 
ומסים  ביתיים"  לצרכים  החורף  בחודשי  הנשחט  כשר, 

נוספים. גרמנית.
[2] עמ', 29.5 ס"מ. מצב טוב.

 Tax-Ordnung oder Rolle des Löbl. .2
Rechenen-Ambts. [פרנקפורט דמיין, 1727?].

430. Regulations and Taxes in 
Frankfurt – Kosher Shechita 
(Ritual Slaughter) Tax
1. Tax Rolle Des Fleisch Ambts. [Frankfurt am 
Main, 18th century].
List of tax on Shechita, details of taxes imposed 
on butchers for each type of animal.
Separate details for six Jewish Shochatim (ritual 
slaughterers) in the city, weekly tax for Jewish 
shochatim, tax "for a kosher ox from Hungary 
or Poland, slaughtered in the winter months for 
home use" and additional taxes. German.
[2] Pages, 29.5cm. Good condition.
2. Tax-Ordnung oder Rolle des Löbl. 
Rechenen-Ambts. [Frankfurt am Main, 1727?]. 
A list of taxes on behalf of the municipal finance 
ministry. Amongst them are details of taxes 
imposed on Jews that register for marriage in 
the municipality: "A pair of married Jews, if 
both are local, they must pay 2 gold guilders 
/ in addition for the clerk and the servant 
together 1 florin / in addition for the judge 
and the person who registers the certificate 
15 kroizer". Taxes for a Jewish couple that were 
married and registered as citizens, tax for re-
newal of permit as well as taxes for non-Jewish 
citizens. German.
[4] Pages, 30cm. Good condition, foxing.

Opening Price: $500

ביניהם  העירוני.  הגזברות  משרד  מטעם  מסים  רשימת 
כנשואים:  בעירייה  הנרשמים  יהודים  על  מסים  פירוט 
ישלמו  מקומיים,  שניהם  אם  נשואים,  יהודים  "זוג 
יחד  והמשרת  הלבלר  עבור  בנוסף   / זהב  של  גולדן   2
 15 התעודה  ורושם  השופט  עבור  בנוסף   / פלורין   1
קרויצר". מסים לזוג יהודים שנישאו ונרשמים כאזרחים, 
מס חידוש רשיון וכן מסים המתייחסים לאזרחים שאינם 

יהודים.  גרמנית.
[4] עמ', 30 ס"מ. מצב טוב, כתמי חלודה.

פתיחה: $500

430
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431. בית-הספר היהודי בפרנקפורט דמיין, 
1874-1876

בהוצאת  בגרמנית,  חוברות  שתי   ,Einladungschrift
דמיין.  בפרנקפורט  היהודית  הקהילה  של  בית-הספר 
כוללות מאמרים, מידע על פעילות ותוכניות הלימודים, 

רשימות מורים ומרצים ורשימת-תרומות:
[בית-  ,Israelitischen Religions Gesellschaft  .1
האורתודוקסית].  היהודית  הקהילה  של  התיכון  הספר 

פרנקפורט דמיין, 1874. 
30 עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, קרעים קלים.

 Real-u. Volkschule der Israelitischen  .2
הקהילה  של  הריאלי-עממי  [בית-הספר   ,Gemeinde

היהודית]. פרנקפורט דמיין, 1876.
58 עמ', 25 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, קרעים קלים.

פתיחה: $250

431. The Jewish School of 
Frankfurt am Main, 1874-1876
Einladungschrift, two booklets in German, 
published by the Frankfurt am Main Jewish 
Community School. Including essays, informa-
tion on activities and study curriculum, lists of 
teachers and lecturers and a donations list:
1. Israelitischen Religions Gesellschaft, [high 
school of the orthodox Jewish Community]. 
Frankfurt am Main, 1874.
30 Pages, 23.5cm. Good condition. Few stains, 
minor tears.
2. Real-u. Volkschule der Israelitischen 
Gemeinde [elementary public school of the 
Jewish Community]. Frankfurt am Main, 1876.
58 Pages, 25cm. Good condition. Slightly stained, 
minor tears.

Opening Price: $250

432. דו"ח אגודה לתיעוד התרבות היהודית 
– וינה, 1897

 Gesellschaft fur sammlung und conservirung
 von kunst und Historischen denkmalern des

Judenthums – Erster Jahresbericht. וינה, 1897. 
אגודה  של   ,(1895-1896 (לשנים  ראשון  שנתי  דו"ח 
היהודית,  התרבות  של  היסטוריים  מונומנטים  לתיעוד 
אורח  את  המציגים  ואיורים  תחריטים  רשימות  כולל 
החיים היהודי או פורטרטים יהודיים שנמצאים ברשות 
האגודה, לוח עם תמונות מטבעות עבריים קדומים, ועוד. 
אחד  חסרה,  אחורית  עטיפה  טוב.  מצב  ס"מ.   21.5 עמ',   95

השערים קרוע. כריכת קרטון פשוטה. 

פתיחה: $120

432. Report of the Society for 
the Documentation of Jewish 
Culture – Vienna, 1897 
Gesellschaft fur sammlung und conservirung 
von kunst und Historischen denkmalern des 
Judenthums – Erster Jahresbericht. Vienna, 1897.
First annual report (for the years 1895-1896), of 
the society for documentation of historic land-
marks of Jewish culture, including lists of etch-
ings and illustrations depicting daily Jewish life 
or Jewish portraits held by the society, plate with 
illustrations of ancient Jewish coins, and more.
95 Pages, 21.5cm. Good condition. Back cover miss-
ing, one title page torn. Simple cardboard binding.

Opening Price: $120

431432
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433. ארגונים יהודיים בגרמניה – חוברות 
ומסמכים

יהודיים  ארגונים  בהוצאת  וחוברות,  בודדים  דפים   7
שונים בגרמניה:

 Hilfsverein für die Jüdischen Taubstummen
החירשים- לאגודת  שנה   25 לחגיגות  הזמנה   –
של  נוספים  ומסמכים  בגרמניה  היהודים  אילמים 
 Verein Jüdische Blindenanstalt für זו;  אגודה 
Deutschland – גלויה למתן תרומה לאגודת העיוורים 
ברלין,  לעוורים",  חינוך  "בית  דו"ח  בגרמניה;  היהודים 
Baterlandischer Hilfsdienst; Verband na- ;1910

.tionaldeutscher Juden e. V
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

433. Jewish Organizations 
in Germany – Booklets and 
Documents
7 single leaves and booklets, published by vari-
ous Jewish organizations in Germany:
Hilfsverein für die Jüdischen Taubstummen 
– Invitation to the celebration of the 25th an-
niversary of the Jewish Dumb-Deaf Society 
in Germany and additional documents of this 
society; Verein Jüdische Blindenanstalt für 
Deutschland – Postcard calling for donation for 
the Union of Jewish Blind in Germany; report 
of "School for the Blind", Berlin, 1910; 
Baterlandischer Hilfsdienst; Verband national-
deutscher Juden e. V.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $300

434. דו"חות ותקנוני ארגונים יהודיים 
 Revidirtes statut fur die Judische Gemeinde .1
zu Berlin [עדכון תקנות הקהילה היהודית של ברלין]. 

ברלין, 1896. 
 Erster Rechenschaftsbericht des .2
 Hilfscomités fur die Rumanischen Juden in
ביהודי  ועדת-תמיכה  של  ראשון  דו"ח   ,Palastina

רומניה בפלשתינה. ברלין, 1904. 
 Satzungen de Israelitischen Kranken und .3
תקנות   ,Unterstützungsverein "Bikur Cholim

אגודת "ביקור חולים". לייפציג, 1907. 
     .4

אגודת  של  רביעי  [דו"ח   Kulturarbeit in Palastina
ברלין,  בפלשתינה].  ועבודה  לתרבות  יהודיות  נשים 

1912. תצלומים ורשימת-חברות ברחבי גרמניה. 
 Bericht des Allegem. Jud. Krankenhauses .5
אגודת  [דו"ח   "Schaare Zedek" zu Jerusalem
הוצאת  בירושלים],  צדק"  "שערי  היהודי  בית-החולים 

ההנהלה בפרנקפורט דמיין, 1917. 
Satzung des vereins zur Grundung und er- .6
 haltung einer Akademie fur die Wissenschaft
ואחזקת  להקמת  החברה  תקנות   .des Judentums

האקדמיה למדעי היהדות. [1918]. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

4. Bericht des Verbandes Judischer Frauen fur

434. Reports and Regulations of 
Jewish Organizations  
1. Revidirtes statut fur die Judische Gemeinde 
zu Berlin [Update of the Berlin Jewish 
Community Regulations]. Berlin, 1896.
2. Erster Rechenschaftsbericht des 
Hilfscomités fur die Rumanischen
Juden in Palastina, first report of assistance-
commission for the Jews of Romania in 
Palestine. Berlin, 1904.
3. Satzungen de Israelitischen Kranken und 

.

                                                                                                           "
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Unterstützungsverein "Bikur Cholim", regula-
tions of "Bikur Cholim" association. Leipzig, 
1907.
4. 4. Bericht des Verbandes Judischer Frauen 
fur Kulturarbeit in Palastina. [Fourth report 
of Jewish women's organization for culture and 
work in Palestine]. Berlin, 1912. Photographs 
and members list throughout Germany.
5. Bericht des Allegem. Jud. Krankenhauses 
"Schaare Zedek" zu Jerusalem [Report of 
"Sha'are Zedek" Jewish hospital in Jerusalem 
association], published by the management in 
Frankfurt am Main, 1917.
6. Satzung des vereins zur Grundung und er-
haltung einer Akademie fur
die Wissenschaft des Judentums. Regulations 
of society for establishment and maintenance 
of the Academy for Sciences of Judaism. [1918].
Various sizes and conditions.

Opening Price: $200

435. אוסף חוברות ציוניות מוקדמות
 Die Judische Ackerbaukolonisation in .1
[ההתיישבות   Palastina und ihre Geschichte
שלה],  וההיסטוריה  בפלשתינה  החקלאית  היהודית 

מאת ווילי במבוס. ברלין, 1895. 
 Antisemitismus und Zionismus – eine .2
 .zeitgemasse Betrachtung, Dr. Heinrich Sachse
ברלין, Heinrich Sachse] .1895 – שם עט של היינריך 

לווה]. 
 Zionistenkongress und Zionismus... eine .3
 .1897 ברלין,   .Gefahr, Dr. Heinrich Sachse

[Heinrich Sachse – שם עט של היינריך לווה].
 Statuten der Berliner Zionistischen .4
הציונית  האגודה  תקנות   .1898 ברלין,   .Vereingung

של ברלין.
Die Zionistenfrage, Maximilian Stein .5. ברלין, 

 .1898
 .'Geulah' Ihre entstehung und bedeutung .6
[אגודת] "גאולה" – מקורותיה ומשמעותה. באזל, 1905. 
Palastina-Fragen .7, מאת אוטו ורבורג. קלן, 1906. 
 Zehn Jahre Zionismus, Dr. Markus .8
"תיאודור  אגודת  של  במפגש  הרצאה   .Ehrenpreis
קרואטיה,   ,(Osihek, Essek) אוסיג'ק  בעיר  הרצל" 

 .1906
Jahresberich der Ortsgruppe Hamburg- .9

 Altona, der Zionistischen Vereinigung fur
Deutschland, דו"ח לשנים 1905-1906. ברלין, 1906. 

 Der Krieg, die Russische revolution und der .10
Zionismus, מאת ד"ר צ'לנוב. קופנהגן, 1917. גרמנית.

Le Sionisme et la Revolution Russe .11, מאת ד"ר 
צ'לנוב. פריז, 1917. צרפתית.

סה"כ 11 חוברות, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

435. Collection of Early Zionist 
Booklets
1. Die Judische Ackerbaukolonisation 
in Palastina und ihre Geschichte [Jewish 
Agricultural Settlement in Palestine and its 
History], by Willy Bambus. Berlin, 1895.
2. Antisemitismus und Zionismus – eine 
zeitgemasse Betrachtung, Dr. Heinrich Sachse. 
Berlin, 1895. [Heinrich Sachse – pen name of 
Heinrich Loewe].
3. Zionistenkongress und Zionismus... eine 
Gefahr, Dr. Heinrich Sachse. Berlin, 1897. 
[Heinrich Sachse – pen name of Heinrich 
Loewe].
4. Statuten der Berliner Zionistischen 
Vereingung. Berlin, 1898. Regulations of the 
Berlin Zionist Assocition.
5. Die Zionistenfrage, Maximilian Stein. 
Berlin, 1898.
6. 'Geulah' Ihre entstehung und bedeutung. 
"Geula" association – its origins and meaning. 
Basel, 1905.
7. Palastina-Fragen, by Otto Warburg. Köln, 
1906.
8. Zehn Jahre Zionismus, Dr. Markus 
Ehrenpreis. Lecture in a meeting of "Theodor 
Herzl" association in Osihek, Croatia, 1906.
9. Jahresberich der Ortsgruppe Hamburg-
Altona, der Zionistischen Vereinigung fur 
Deutschland, Report for the years 1905-1906. 
Berlin, 1906.
10. Der Krieg, die Russische revolution und 
der Zionismus, by Dr. Chlenov. Copenhagen, 
1917. German.
11. Le Sionisme et la Revolution Russe, by Dr. 
Chlenov. Paris, 1917. French.
Total of 11 booklets, various sizes and conditions.

Opening Price: $250

435
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436. עתיד פלשתינה – אוטו ורבורג – וינה, 
1906

 Die Zukunft Palastinas und unsere Aufgaben
daselbst, מאת ד"ר אוטו ורבורג. וינה, 1906. 

אגודת- של  הראשון  בכינוס  ורבורג  שנשא  דברים 
 .1906 בנובמבר   21 ביום  בוינה,  היהודית  ההתישבות 
 Judischen) האגודה  כינוס  פרוטוקול  החוברת:  בסוף 
מכתב  מצורף  קצר.  ודו"ח   (Kolonisationsvereines

על נייר-מכתבים רשמי של האגודה. 
הדפים  בשולי  קלים  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.  עמ', 22.5   7 ;16

והעטיפה. העטיפה מחוזקת בניר-דבק. 

פתיחה: $120

436. The Future of Palestine – 
Otto Warburg – Vienna, 1906  
Die Zukunft Palastinas und unsere Aufgaben 
daselbst, by Dr. Otto Warburg. Vienna, 1906.
Discourse held by Warburg in the first session 
of the Jewish Settlement Association in Vienna, 
on November 21st, 1906. At the end appears 
a protocol of the association's convention 
(Judischen Kolonisationsvereines) and a short 
report. Attached is a letter on the association's 
official stationery.
16; 7 pages, 22.5cm. Good condition. Slight tears 
to borders of leaves and cover. Cover pasted with 
paper-tape.

Opening Price: $120

437. בנייה ודיור בפלשתינה החדשה – אלכ־
סנדר לוי – ברלין, 1920

 Von Baum Und Wohnen Im Neuen Palaestina,
Alexander Levy. ברלין, 1920.

על בניין ודיור בפלשתינה החדשה. ספר של הארכיטקט 
אלכסנדר לוי על הבנייה בא"י, מטעם אגודת בוני ארץ 
הקדמה  עם  ושרטוטים,  תרשימים   53 מכיל  ישראל. 

מאת פרופ' אוטו ורבורג. 
את  ב-1919  הקים  ציוני,  אדריכל   ,(1883-1942) לוי 
"אגודת בוני ארץ ישראל" כדי לקדם תכנון ובנייה בא"י 
לקראת העלייה. לאחר שעלה לארץ תכנן ובנה כבישים 

ובתים בתל אביב. גרמנית.
רכה  כריכה  קמטים.  קרעים,  בינוני,  מצב  ס"מ.   31 עמ',   56

– מנותקת.

פתיחה: $120

437. Construction and Housing in 
New Palestine – Alexander Levy – 
Berlin, 1920 
Von Baum Und Wohnen Im Neuen Palaestina, 
Alexander Levy. Berlin, 1920.
Construction and housing in New Palestine. 
Book by the architect Alexander Levy on 
construction in Eretz Yisrael, on behalf of the 
Association of Eretz Yisrael Builders. Contains 
53 diagrams and sketches, with introduction by 
Prof. Otto Warburg.
Levy (1883-1942), Zionist architect, established 
in 1919 the Association of Builders of Eretz 
Yisrael to advance planning and construction 
for the arrival of immigrants. Following his 
aliyah to Eretz Yisrael he planned and built 
roads and houses in Tel-Aviv. German.
56 Pages, 31cm. Fair condition, tears, creases. 
Cover detached.

Opening Price: $120

436437
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439. חוברת על משה מונטיפיורי - פרנקפו־
רט דמיין, 1884

Sir Moses Montefiore, ד"ר יוסף פיברמן. פרנקפורט 
דמיין, 1884.

חוברת לכבוד יום הולדתו המאה של השר משה מונטי־
פיורי. פורטרטים, שירים וקורות-חייו. בדף האחרון שיר 
המאה  בשנת  מנטופיורי  "משה  (אקרוסטיכון  בעברית 

440. לודוויג פרנקל – שני ספרים – וינה, 
1862-1866

קדמונינו,  בדברי  יסודתם  שירים   – הורים  1. ברכות 
לודוויג אויגוסט פראנקל. וינה, תרכ"ו 1866.

XVI, 118 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב, כריכה משוקמת.
תרכ"ב  וינה,  פראנקל.  אויגוסט  לודוויג  2. ממצרים, 
לארץ  פרנקל  של  מסעו  סיפור  של  השני  חלקו   .1862

ישראל וסביבתה.
[18], 212, [7], 47 עמ', 20 ס"מ. מצב בינוני-טוב. דפים ראשון 

ואחרון קרועים ומודבקים, עם חסרון בטקסט.

עיתונאי  מורה,   ,(1810-1894) פרנקל  ַאּוגוסט  לודוויג 
בשנת 1856  לארץ-ישראל  נסע  יהודי-אוסטרי.  ומשורר 

וייסד בירושלים את בית הספר "למל". 

פתיחה: $150

439. Booklet on Moses 
Montefiore – Frankfurt am Main, 
1884  
Sir Moses Montefiore, Dr. Joseph Fiebermann. 
Frankfurt am Main, 1884.
Booklet in honor of Sir Moses Montefiore's hun-
dredth birthday. Portraits, poems and his biogra-
phy. Poem in Hebrew on the back page. German.
[1] Title-cover, [1] Leaf, [4] picture plates, 48 
pages. Fair condition. Ink stamps and pencil 
marks. Unoriginal cardboard binding.

Opening Price: $100

438. החברה לחקר הפולקלור היהודי – מ. 
גרינוולד, 1898-1908

 Mitteilungen der Gesellschaft fur Judische
הפולקלור  לחקר  החברה  [פרסומי   Volkskunde
 .(M. Grunwald) גרינוולד  מ.  בעריכת  היהודי], 

המבורג-ברלין-לייפציג, 1898-1908.
כרכים  שני  היהודי.  הפולקלור  לחקר  החברה  ידיעות 
ובהם גליונות 1-11, 13-28, בעריכת הרב מקס גרינוולד, 

שיסד את החברה ועמד בראשה. גרמנית.
אחד  בכרך  בינוני.  מצב  ס"מ.   22.5 גליון,  בכל  עמ'   40-200

הכריכה האחורית חסרה, חסר גליון אחד.

פתיחה: $200

438. Jewish Folklore Research 
Society – M. Grunwald, 1898-1908 
Mitteilungen der Gesellschaft fur Judische 
Volkskunde [publications of the Jewish Folklore 
Research Society], edited by M. Grunwald. 
Hamburg-Berlin-Leipzig, 1898-1908. 
News items of the Jewish Folklore Research 
Society. Two volumes consisting of issues 1-11, 
13-28, edited by Rabbi Max Grunwald, who 
founded and headed the society. German. 
40-200 Pages per issue. 22.5cm. Fair condition. 
Back cover of one volume missing one issue 
missing. 

Opening Price: $200

לחיו"). גרמנית.
[1] שער מעטפת, [1] דף, [4] לוחות-תמונות, 48 עמ'. מצב 

בינוני. חותמות וסימונים בעפרון. כריכת-קרטון לא מקורית.

פתיחה: $100

438439



יהדות מרכז אירופה | 209 

440. Ludwig Frankel – Two Books 
– Vienna, 1862-1866 
1. Birkot Horim – songs based on the sayings 
of the sages, Ludwig August Frankel. Vienna, 
1866. 
XVI, 118 pages, 18cm. Good condition, restored 
binding. 
2. Mimitzrayim, Ludwig August Frankel. 
Vienna, 1862. Second section of the story of 
Frankel’s journey to Eretz Yisrael and its sur-
rounding countries. 
[18], 212, [7], 47 pages, 20cm. Fair-good condi-
tion. First and last pages torn and glued, damag-
ing the text. 
Ludwig August Frankel (1810-1894), Austrian 
Jewish teacher, journalist and poet. Traveled 
to Eretz Yisrael in 1856 and established the 
“Lemel” school in Jerusalem. 

Opening Price: $150

441. שדה בוכים – רוטשילד, 1901
שדה בוכים, שמעון ראבי. קראקוב, תרס"א [1901].

רוטשילד,  וולף  בנימין  שמעון  של  ותולדות-חייו  הספד 
"הברון הצדיק מפרנקפורט", נכדו של מאיר אנשל רוט־
שילד, מייסד המשפחה. כולל שער בגרמנית. לאחר דף 

השער, תמונתו של רוטשילד. 
32 עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. עותק ספריה לשעבר. כריכה קשה.

פתיחה: $120

441. Sdeh Bochim – Rothschild, 
1901
Sdeh Bochim, Shimon Rabi. Krakow, [1901].
Eulogy and biography of Shimon Binyamin 
Wolf Rothschild, “the Righteous Baron 
of Frankfurt”, grandson of Meir Anshel 
Rothschild, founder of the family. Includes title 
page in German. Following title page appears 
Rothschild's photograph.
32 pages, 19cm. Good condition. Ex library copy. 
Hard cover.

Opening Price: $120

442. הצופה העברי – ברלין, 1926
Der Judische Pfadfinder ["הצופה העברי"], קבוצת 

"קדימה". ברלין, 1926.
העברי",  "הצופה  בהוצאת  עתון  של  ו-2   1 גליונות 
חברים  מאת  מאמרים  כוללים  בברלין.  הצופים  תנועת 
הראשון  בגליון  ישראל.  חגי  בנושא  חלקם  בתנועה, 
שרטוט המדגים כיצד יש לקשור את העניבה. מודפסים 

במכונת-כתיבה ומשוכפלים בסטנסיל.
[1], 22 דף;      , [1] דף. מצב בינוני. קרעים, מעט כתמים.

פתיחה: $120

XI

442. HaTzofeh HaIvry – Berlin, 
1926
Der Judische Pfadfinder ["HaTzofeh HaIvry"], 
"Kadima" group. Berlin, 1926.
Issues 1 and 2 of a paper published by "HaTzofeh 
HaIvry", the boy scouts movement in Berlin. 
The issues include essays by members of the 
movement, part of them about Jewish holidays. 
A sketch in the first issue illustrates how to tie 
the scarf. Typewritten and stenciled.
[1], 22 leaves; XI, [1] leaf. Fair condition. Tears, 
few stains.

Opening Price: $120

440
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443. משפחת קולייב מוינה – אוסף 
מסמכים ותצלום בית-כנסת

מהעיר   (Kolieb) קולייב  משפחת  של  מסמכים  אוסף 
וינה. סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20.

הקשורים  ומכתבים,  תעודות  אישיים,  מסמכים  אוסף 
זיגפריד  ד"ר  ובבנו,   (1858-1913) קולייב  לאון  בדוד 
קולייב מהעיר וינה (שניהם רופאים, אשר שרתו בצבא 

האוסטרו-הונגרי). 
האוסף כולל, בין השאר: תעודת-הוקרה מטעם הקיסר 
מטעם  נוספות  ותעודות  קולייב,  לדוד  נתנה  האוסטרי, 
לאון  דוד  של  מצבתו  תמונת  האוסטרו-הונגרי;  הצבא 
קולייב עליה נכתב: "...ראש בית הכנסת פולין וחברות 

443. Kolieb Family of Vienna – 
Collection of Documents and 
Synagogue Photograph
Kolieb family of Vienna collection of docu-
ments. Late 19th century – early 20th century.
Collection of personal documents, certificates 
and letters, related to David Leon Kolieb 
(1858-1913) and his son, Dr. Siegfried Kolieb 
of Vienna (both doctors, served the Austro-
Hungarian army).
Collection includes amongst other items: deco-
rated military discharge certificates granted to 
David by his army units; a photograph of David 
Leon Kolieb's tomb stone; a Ketubah of Vienna 
of the year 1885 for the marriage of David son 
of Aryeh Kolieb and Sarah Hendel; envelope 
with 20 greeting cards and calling cards, 
mostly of Jews; invitation to Siegfried's Bar 
Mitzvah, 1898 (later Siegfried became a doctor 
in Vienna); large photograph (38X28cm) of the 
Great Synagogue of Vienna interior, and more 
documents.
More than 50 items, various sizes and conditions.

Opening Price: $600

נתן  ופזר  בביתו  ועושר  הון  פעלים...  רב  אחרות... 
מרכושו..."; כתובה מוינה משנת 1885, לנישואי דוד בן 
אריה קולייב ושרה הנדל; מעטפה עם 20 כרטיסי-ברכה 
לבר-המצוה  הזמנה  יהודים;  של  רובם  וכרטיסי-ביקור, 
לרופא  זיגפריד  הפך  (לימים   1898 שנת  זיגפריד,  של 
בית  פנים  של  ס"מ)   38X28) גדול  תצלום  וינה);  בעיר 

הכנסת הגדול בוינה, ומסמכים נוספים.
למעלה מ-50 פריטים שונים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $600

444. מסמכים - משפחת גרין - וינה / 
בודפשט

את  המתעדים  גרין,  משפחת  של  ותעודות  מסמכים   14
מסוף  המסמכים  (מרבית   1875-1916 מסלול-חייהם. 

המאה ה-19).
היינריך  הזוג  בני  של  לידה  תעודות  המסמכים:  בין 
של  נישואין  תעודת  וצ'כיה),  (הונגריה  גרין  וקטרינה 
על  ויתור  תעודת  באוסטריה,  התאזרחות  תעודת  הזוג, 
אזרחות הונגרית, תעודת שחרור מהצבא, תעודת סיום 

לימודים ועוד. רוב המסמכים מאוסטריה והונגריה.
גודל משתנה. רוב המסמכים במצב טוב. 

פתיחה: $180

443
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444. Documents – Grün Family – 
Vienna / Budapest
14 documents and certificates of the Grün 
family, documenting their lives. 1875-1916 
(most documents of late 19th century).
Amongst the documents: Birth certificates of 
Heinrich and Katerina Grün (Hungary and 
Czecholslovakia), marriage certificate of the 
couple, Austrian naturalization certificate, cer-
tificate of renunciation of Hungarian citizen-
ship, certificate of release of military service, 
certificate of graduation and more. Most docu-
ments are of Austria and Hungary.
Size varies. Most documents in good condition.

Opening Price: $180

445. תעודת-נישואין - פרנקפורט, 1936  
Deutsches Einheits Familienstammbuch. ברלין, 

שנות השלושים.
מכיל  בגרמניה.  משפחתי  יוחסין  לאילן  רישום  ספר 
רישום לנישואין של הנריק ברגר עם מלכה צוויבל מפ־

רנקפורט דמיין, אפריל 1936. 

445. Marriage Certificate – 
Germany, 1936  
Deutsches Einheits Familienstammbuch. 
Berlin, 1930's.
A book for registering the family tree. Book 
contains a marriage register of Henrik Berger 
with Malka Zwiebel of Frankfurt am Main, 
April 1936.
The marriage certificate is ink-stamped by the 
Av-Beit-Din of Frankfurt am Main, Ya'akov 
Yehuda HaLevi Hoffman. The other forms are 
blank.
56 Pages, 21cm. Fair condition.

Opening Price: $120

446. ספרי זכרון – גרמניה, 1917-1918
4 ספרי זכרון. גרמניה, 1918-1917 (ספר אחד מ- 1933).

פטירה  תאריך  הנפטרים,  שמות  למילוי  ריקים  חללים 
הזכרת  סדר  תפלות:  כוללים  בכ"י.  אזכרות  ותאריכי 
נשמות, קדיש, קטעים מתהלים, אדון עולם ועוד. מצו־
תצלומים  וארבעה  מכתב  מהעתון,  אבל  מודעות  רפות: 

באיכות גבוהה. אלבום אחד לא היה בשימוש. גרמנית.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

446. Memory Books– Germany, 
1917-1918
4 Memory books. Germany, 1917-1918 (one 
book of 1933).
Blanks for filling in the names of the deceased, 
date of their death and dates of their memory 
services. Including prayers: Yizkor, Kaddish, 
sections of Psalms, Adon Olam etc. Attached: 
obituaries from newspapers, a letter, and 
four high quality photographs. One album is 
unused. German.
Varied size and condition.

Opening Price: $100

פר־ של  אב-בית-דין  בחותמת  חתום  החתונה  אישור 
שאר  האפפמאן".  הלוי  יהודא  "יעקב  דמיין,  נקפורט 

הטפסים ריקים.
56 עמ', 21 ס"מ. מצב בינוני.

פתיחה: $120

444
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448. דרשות אהרן ילינק - וינה
והערות  הגהות  ומאמרים,  ספרים  הכללים,  1. קונטרס 
והשגות על דרכי וכללי המשנה, מאת אהרן ילינק. וינה, 

תרל"ח 1878. 
ילינק.  אהרן  מאת  יזכור  תפלות  המקונן,  2. קונטרס 

וינה, 1881. 
ובאורים,  פרושים  כולל  שופטים,  ספר  אל  עין  מאיר   .3
של  הולדתו  יום  לכבוד  נדפסו  שלום.  איש  מאיר  מאת 

אהרן ילינק. וינה, תרנ"א [1891]. 

 ,(1821-1893 (תקפ"א-תרל"ג  ילינק  (אדולף)  אהרן 
מראשי  יהדות.  וחוקר  ביבליוגרף  יהודי-גרמני,  מלומד 
לרבנים  המדרש  בית  ומייסד  ישראל"  "חכמת  תנועת 
בוינה. ערך את קובצי המדרשים והקבלה "בית המדרש".

23 ס"מ בממוצע, מצב טוב. כריכות קרטון פשוטות.

פתיחה: $200

449. שתי חוברות דרשות – וינה
לשבת  דרשות   ,Der Mosesstab משה,  1. מטה 
וינה,   .(L. Wollner) וולנר  ל[יאופולד]  מאת   ולחגים, 

1882. גרמנית, ציטוטים בעברית.
חותמות,  כתמים,  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 עמ',   100  ,[4]

ללא עטיפה. קרעים קלים.
בבית-הכנסת  שנשאו  דרשות   ,Grabreden .2
במארס   26 ביום  פולין)   ,Bielitz) בביאלסקו-ביאלה 
1900. וינה, 1900. דרשות מאת חמשה רבנים. גרמנית, 

ציטוטים בעברית.
[2], 32 עמ', 15 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה. קרעים חסרים 

בעטיפה.

פתיחה: $150

448. Sermons by Aharon Yelinek 
– Vienna
1. Kuntres HaKlalim, books and essays, 
glosses, comments and critiques on the rules of 
Mishnah, by Aharon Yelinek. Vienna, 1878.
2. Kuntres HaMekonen, Yizkor prayers by 
Aharon Yelinek. Vienna, 1881.
3. Meir Ayin el Sefer Shoftim, including com-
mentaries and exegesis, by Meir Ish Shalom. 
Printed in honor of Aharon Yelinek's birthday. 
Vienna, [1891].
Aharon (Adolph) Yelinek (1821-1893), Jewish-
German scholar, bibliographer and Judaism re-
searcher. Of the leaders of "Chochmat Yisrael" 
movement and establisher of Beit Midrash Le-
Rabanim in Vienna. Edited the Midrashim and 
Kabbalah collections "Beit Ha-Midrash".
Average size 23cm., good condition. Simple card-
board bindings.

Opening Price: $200

447. חוברת - חובבי ציון - ברלין, 1892
 Die Colonisation Palästina's, Major Claude
 ,Judischen Presse תדפיס מתוך .Reignier Conder

ברלין, 1892.
יישוב פלשתינה, הרצאות אגודת "חובבי ציון" בלונדון. 

גרמנית.
29 עמ', 21.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמי חלודה, קרעים וקפלים.

פתיחה: $100

447. Booklet - Chovevei Zion – 
Berlin, 1892
Die Colonisation Palästina's, Major Claude 
Reignier Conder. Printout from "Judischen 
Presse", Berlin, 1892.
The settlement of Palestine, lectures of the 
"Chovevei Zion" association in London.  
German.
29 Pages, 21.5cm.  Fair condition. Foxing, tears 
and creases.

Opening Price: $100

447448449
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449. Two Booklets of Sermons 
– Vienna
1. Mateh Moshe, Der Mosesstab, Sermons for 
Shabbat and holidays, by L[eopold] Wollner. 
Vienna, 1882. German, Hebrew citations.
[4], 100 pages, 19.5cm. Good condition. Few 
stains, ink stamps, no cover. Slight tears.
2. Grabreden, sermons held in the synagogue 
of Bieliz, Poland on March 26, 1900. Vienna, 
1900. Sermons by five rabbis. German, Hebrew 
citations.
[2], 32 pages, 15cm. Good condition. Foxing. 
Tears to cover with omission.

Opening Price: $150

450. מוריץ לווה – דרשות – גרמניה, 
1841-1842

כרך ובו אוסף דרשות מאת הרב מוריץ לווה: 
 Die Probe - und die Antritts-Predigt des .1
 ,Güstrow .ד"ר מוריץ לווה ,Rabbinats-Candidaten

450. Moritz Loewe – Sermons – 
Germany, 1841-1842
Volume with collection of sermons by Rabbi 
Moritz Loewe:
1. Die Probe - und die Antritts-Predigt des 
Rabbinats-Candidaten, Dr. Moritz Loewe. 
Güstrow, Germany, 1841. Sermons held in 
synagogue on Pesach Saturday and on Saturday 
following Mot Kedoshim.
2. Den Eltern wohlthun der Kinder hochstes 
Gluck, Dr. Moritz Loewe. 
Güstrow, Germany, 1842.
3. Was trostet uns beim Heimgange des guten 
Fursten?, Dr. Moritz Loewe. Güstrow, Germany, 
1842. Eulogy on the occasion of the death of 
Duke Paul Friedrich, Duke of Mecklenburg.
47; 16; 16 pages, 20.5cm. Good condition. Stains. 
Simple cardboard binding.

Opening Price: $100

451. מוסף-דרשות – "ישורון" – ברלין, 
1894-1895

Katheder und Kanzel, Padagogisch-
מוסף-  .homiletisches Beiblatt des Jeschurun
[ברלין],  "ישורון".  היהודי  העת  כתב  של  דרשות 

451. Sermons Supplement – 
"Yeshurun" – Berlin, 1894-1895
Katheder und Kanzel, Padagogisch-
homiletisches Beiblatt des Jeschurun. Sermons 
supplement of the Jewish periodical "Yeshurun". 
[Berlin], 1894-1895.
24 consecutive monthly issues, sermons supple-
ment of "Yeshurun" periodical. German, a few 
Hebrew citations.
224 pages, (continuous numbering), 21.5cm. Fair 
condition. Stains, slight moth damages, detached 
leaves, no binding.

Opening Price: $120

של  בשבת  בבית-הכנסת  שנשא  דרשות  גרמניה, 1841. 
פסח ובשבת אחרי מות קדשים. 

 Den Eltern wohlthun der Kinder hochstes .2
Gluck, ד"ר מוריץ לווה. Güstrow, גרמניה, 1842.

 Was trostet uns beim Heimgange des guten .3
Fursten?, ד"ר מוריץ לווה. Güstrow, גרמניה, 1842. 
מקלנבורג  הדוכס  פרידריך,  פאול  הדוכס  מות  על  קינה 
.(Paul Friedrich, Großherzog von Mecklenburg)

קרטון  כריכת  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.  עמ', 20.5   16 ;16 ;47
פשוטה. 

פתיחה: $100

.1894-1895
24 גליונות רצופים, חודשיים, מוסף הדרשות של כתב-

העת "ישורון". גרמנית, עם מעט ציטוטים בעברית.
224 עמ' (מספור עמודים רצוף), 21.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, 

פגעי-עש קלים, דפים מנותקים, ללא כריכה. 

פתיחה: $120

450
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452. יהודי פראג – שלשה ספרי מחקר 
ותצלומים

 Der alte Prager Judenfriedhof, Dr. L. Jeřábek .1
 .1903 פראג,  פראג].  של  העתיק  היהודי  [בית-העלמין 

מאמרים ותצלומים מבית העלמין.
 Das Prager Ghetto, Ignát Herrmann, Dr. .2
של  [הגטו   Josef Teige, Dr. Zikmund Winter
פראג]. פראג, 1903. מאמרים, איורים ותצלומים על חיי 

היהודים ברובע היהודי של פראג. 
 Die jüdischen Denkmäler in der .3
היהודיים  [המונומנטים   Tschechoslowakei
תמונות  מאמרים,   .1933 פראג,  בצ'כוסלובקיה]. 
ספרים  יהודיות,  מצבות  בתי-עלמין,  בתי-כנסת,  מבני 

ותשמישי-קדושה יהודיים בבוהמיה, מורביה ושלזיה. 

שלשת הספרים בפורמט גדול, מצב בינוני עד טוב. 

פתיחה: $500

452. Jews of Prague – Three 
Research Books and Photographs
1. Der alte Prager Judenfriedhof, Dr. L. Jeřábek 
[Ancient Jewish cemetery of Prague]. Prague, 
1903. Articles and photographs of the cemetery.
2. Das Prager Ghetto, Ignát Herrmann, Dr. 
Josef Teige, Dr. Zikmund Winter [The Prague 
Ghetto]. Prague, 1903. Articles, illustrations 
and photographs of Jewish life in the Jewish 
quarter of Prague.
3. Die jüdischen Denkmäler in der 
Tschechoslowakei [Jewish monuments in 
Czekoslovakia]. Prague, 1933. Articles, pho-
tographs of synaguges' buildings, cemeteries, 
Jewish tomb-stones, books and Jewish religious 
objects in Bohemia, Moravia and Silesia.
Three books in large format, fair to good 
condition.

Opening Price: $500

453. תנ"ך בתרגום גרמני – לודוויג פיליפ־
סון, אמצע המאה ה-19

 .Die Israelitische Bibel ,מקרא תורה נביאים וכתובים
לייפציג,  פיליפסון,  לודוויג  ד.  והוצאת  בתרגום  תנ"ך 

1841-1849. ארבעה כרכים.
תנ"ך בתרגום גרמני, מאת ד"ר יהודה לודוויג פיליפסון 
יהודי,  עתון  ועורך  מייסד  רפורמי,  רב   ,(1811-1889)
מתרגם התנ"ך לגרמנית, מחבר ספרי הגות דתית ורומ־
נים היסטוריים. הדפסי-תחריטים רבים. עברית וגרמנית.
כרך ראשון – תורה, 1000 עמ'; כרך שני – נביאים ראשו־

נים, 704 עמ'; כרך שלישי – נביאים אחרונים, 1560 עמ'; 
כרך רביעי – כתובים, 632 עמ'. 

25 ס"מ, מצב טוב. כתמי-חלודה רבים, כתמי-רטיבות. כריכות 
מעט בלויות, חיתוך-דפים צבעוני.

פתיחה: $400

453. Bible Translated into 
German – Ludwig Philippson, Mid 
19th Century
Mikrah Torah Nevi'im U-Ketuvim, Die 
Israelitische Bibel. Bible translated and pub-
lished by D. Ludwig Philippson, Leipzig, 1841-
1849. Four volumes.
German translation of the Bible, by Dr. Yehudah 
Ludwig Philippson (1811-1889), reform rabbi, 
founder and editor of a Jewish paper, transla-
tor of the bible into German, writer of religious 
philosophy books and historical novels. Many 
engraving prints. Hebrew and German.
First volume – Torah, 1000 pages; Second 
volume – Nevi'im Rishonim, 704 pages; Third 
volume – Nevi'im Achronim, 1560 pages; 
Fourth volume – Ketuvim, 632 pages.
25cm, good condition. Many foxing, moisture 
marks. Bindings somewhat worn, colorful 
page-cutting.

Opening Price: $400

452
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454. תנ"ך בתרגום גרמני – יוליוס פירסט – 
פראג, 1884 

 Illustrirte Pracht Bibel fur כתובים,  נביאים  תורה 
 .(Julius Fürst) מאת פרופ' יוליוס פורסט ,Israeliten

פראג, 1884. ארבעה כרכים.
תנ"ך בתרגום גרמני, מאת יוליוס פירסט (1805-1873), 
מרצה  גרמניה,  יליד  יהודי  ולקסיקוגרף  היסטוריון 

ללשונות המזרח באוניברסיטת לייפציג. 
הדפסי-תחריטים רבים. עברית וגרמנית.

כרך ראשון – תורה, 480 עמ'; כרך שני – נביאים ראשו־
נים, 880 עמ'; כרך שלישי – נביאים אחרונים, 881-1332 

עמ'; כרך רביעי – כתובים, 1333-1853 עמ'. 
עם  קרטון  כריכות  רבים.  כתמי-חלודה  טוב.  מצב  ס"מ.   31.5

שדרות חדשות. קרעים קלים בדפים. רישומי בעלים.

פתיחה: $400

454. Bible Translated into 
German – Julius Fürst – Prague, 
1884  
Torah Nevi'im Ketuvim, Illustrirte Pracht Bibel 
fur Israeliten, by Prof. Julius Fürst. Prague, 
1884. Four volumes.
Bible translated into German, by Julius Fürst 
(1805-1873), Jewish historian and lexicographer 
born in Germany, lecturer of eastern languages 
in Leipzig University.
First volume – Torah, 480 pages; Second 
volume – Nevi'im rishonim, 880 pages; Third 
volume – Nevi'im achronim, 881-1331 pages; 
Fourth volume – Ketuvim, 1333-1853 pages.
31.5cm. Good condition. Many foxing stains. 
Cardboard bindings with new spines. Slight tears 
to leaves. Ownership inscriptions.

Opening Price: $400

455. בעלי-מלאכה יהודיים בברלין, שנות 
ה-30

 Verein selbstandiger Handwerker Judischen
בהוצאת  חוברות  שתי   .Glaubens E. V. zu Berlin
בברלין.  עצמאיים  בעלי-מלאכה  של  יהודית  התאחדות 

אחת נדפסה בשנת 1933, אחת ללא ציון שנה.
רשימת-כתובות  כולל  יהודיים,  לבעלי-מלאכה  מדריך 

בסדר אלפביתי, לפי המקצוע, וכן פרסומות רבות. 
14 ס"מ, מצב טוב. כתמי-חלודה.

פתיחה: $120

455. Jewish Craftsmen in Berlin, 
1930's
Verein selbstandiger Handwerker Judischen 
Glaubens E. V. zu Berlin. Two booklets issued 
by the Jewish association of independent crafts-
men in Berlin. One pamphlet was printed in 
1933, the other without publication date.
Guide of Jewish craftsmen, including alpha-
betic list of addresses, by profession, as well as 
many advertisements.
14cm., good condition. Foxing stains.

Opening Price: $120

454455
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457. "תכלת לבן" – צ'כוסלובקיה, 1927
לבן".  "תכלת  תנועת  של  נוער  עתון   ,Bundesblatter

צ'כוסלובקיה, 1927. 5 גליונות.
 Blau Weiss התנועה הוקמה ב-1912 בגרמניה כתנועת
("כחול-לבן"), לילדים יהודים שלא הורשו להצטרף לת־
נועות נוער גרמניות. בצ'כוסלובקיה ובאוסטריה נקראה 

התנועה "תכלת לבן".
108 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. כריכה פגומה.

פתיחה: $120

458. יודישעס פריילאנד – וינה, 1910
יודישעס פריילאנד, ארגאן פון די מערב-אייראפעאישע 
היהודית  [הארץ  סאציאליסטען-טעריטאריאליסעטן 
החופשית – בטאון הסוציאליסטים הטריטוריאליסטים 

המערב-אירופאים]. וינה, ינואר 1910.
גליון כפול (1-2). ידיעות מרחבי אירופה, מאמר על הפ־
רולטריון היהודי וכן מכתבים אשר שלח ישראל זנגוויל 
פרסומים  בדבר  מודעה  האחורית:  בעטיפה  לארה"ב. 
הטריטו־ היהודית  ההסתדרות   – יט"א   –  "ITO" של 
פרשה  זנגוויל,   ישראל  בידי  הונהגה  אשר  ריאליסטית, 
להקמת  שטחים  אחר  וחיפשה  הציונית  ההסתדרות  מן 
ואמריקה  אוסטרליה  אסיה,  באפריקה,  יהודית  מדינה 

הלטינית. הסתדרות זו התפרקה בשנת 1925. יידיש.
רופף  הדפים  חיבור  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   29.5 עמ',   28

וחלקם מנותק.

פתיחה: $120

457. "Bundesblatter" – 
Chekoslovakia, 1927
Bundesblatter, Youth magazine of "Techeleth-
Lavan" movement. Czekoslovakia, 1927. 5 issues.
The movement was established in 1912 in 
Germany as "Blau Weiss" movement ("Blue-
white"), for Jewish children who were not per-
mitted to join German youth movements. In 
Czekoslovakia and Austria the movement was 
named "Techeleth-Lavan".
108 pages, 22cm. Good condition. Few foxing 
stains. Binding rubbed.

Opening Price: $120

456. ירחון "הדרך" – וינה, 1903
Der Weg 1-2. וינה, 20.8.1903. 

בחוברת  נדפסו  יהודי,  ירחון  של  ראשונים  גליונות  שני 
אחת (במקור). החוברת כוללת סיפור מאת מיכה יוסף 

ברדיצ'בסקי. גרמנית.
48 עמ', 19.5 ס"מ. מצב בינוני. מספר דפים מנותקים, קרעים.

פתיחה: $120

456. "Der Weg" Monthly Journal 
– Vienna, 1903
Der Weg 1-2.  Vienna,  20.8.1903.
Two first issues of a Jewish monthly journal, 
printed in one booklet (originally). The booklet 
includes a story by Micha Joseph Berdyczewski. 
German.
48 Leaves, 19.5cm.  Fair condition.  Several pages 
detached, tears.

Opening Price: $120
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458. Judisches Freiland – Vienna, 
1910
Judisches Freiland – Organ fun di ma'arav-
eropeische socialisten-teritorialisten [The Free 
Jewish Land – Journal of the Western European 
Territorial Socialists]. Vienna, January 1910.
A double-issue (1-2). News from Europe, essay 
about the Jewish proletariat and letters sent by 
Yisrael Zangwill to the USA. On back cover: 
Announcement about ITO's publications – 
Jewish Territorial Organization, led by Yisrael 
Zangwill, quit the Zionist organization and 
searched for areas to establish a Jewish state in 
Africa, Asia, Australia and Latin America. This 
Organization stopped to exist in 1925. Yiddish.
28 pages, 29.5cm. Fair condition. Stains, Loose 
leaves some detached.

Opening Price: $120

459. גליון עתון יהודי - וינה, 1919
[שבועון  שפראך  און  לאנד  פאלק,  פאר  וואכענצייטונג 

לענייני עם, ארץ ושפה]. וינה, פברואר 1919.
על  ידיעות  כולל  הראשונה.  השנה  מן  ראשון  גליון 
לאומיים.  בנושאים  ומאמרים  באמריקה  יהודי  קונגרס 

יידיש.
וקפלים  קרעים  מעט  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   32 עמ',   8

בשוליים.

פתיחה: $120

459. Jewish Newspaper Issue – 
Vienna, 1919
VochenZeitung for folk, land un shprakh 
[weekly publication on matters of folk, land and 
language]. Vienna, February 1919.
First issue of the first year. Including news 
items regarding the Jewish congress in America 
as well as articles on national matters. Yiddish. 
8 Pages. 32cm. Fair condition. Stains, few tears 
and folds in margins. 

Opening Price: $120

460. הדרך – ציריך, 1919
הדרך. עתון בהוצאת אגודת ישראל. ציריך, אב התרע"ט 

.[1919]
כולל  ועלייה.  חברה  דת,  בענייני  עוסק  ראשון.  גליון 
קטעי הגות קצרים מאת נתן בירנבאום, רשימת-תרומות 
לקרנות השונות של אגודת ישראל (תרומה של 20,000 

פרנק בעד החיילים השבויים באיטליה), ועוד. 
12 עמ', 32 ס"מ. מצב בינוני, כתמי חלודה, קרעים בשוליים. 

פתיחה: $120

460. Haderech – Zurich, 1919
Haderech. Newspaper published by Agudat 
Yisrael. Zurich, month of Av [1919].
First issue. Dealing with matters of religion, 
society and immigration. Including brief sec-
tions of contemplation by Nathan Birnbaum, 
list of contributions for the various funds of 
Agudat Yisrael (contribution for the sum of 
20,000 francs for the captive soldiers in Italy), 
and more. 
12 Pages, 32cm. Fair condition, foxing, tears to 
borders. 

Opening Price: $120 459
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461. ארגוני סטודנטים יהודיים – שטרסבו־
רג 1906 / ברלין 1919

Jüdische Jugend .1-2 [הנוער היהודי]. ברלין, 1919. 
פורסם  לסטודנטים,  עתון  של  ראשונות  חוברות  שתי 
[ארגון-  Kartell Jüdischer Verbindungen ע"י 
ו-Jüdische Turnerschaft [אגודת- יהודי]  סטודנטים 

ספורט יהודית]. מעט תצלומים. גרמנית.
56; 56 עמ'. 23 ס"מ. מצב טוב. דפים רופפים וכריכה קרועה 

מעט בשדרת אחת החוברות.
 Dr. Bruno) ד"ר ברונו ווייל ,K C. Jahrbuch 1906 .3
ארגון   ,KC-ה של  שנה  ספר  שטרסבורג, 1906.   .(Weil
הולנדר,  לודוויג  הכותבים:  בין  יהודי-גרמני.  סטודנטים 
אזרחים  של  המרכזית  "האגודה  וראש   KC-ה יו"ר 

.(CV) "גרמנים בני הדת היהודית
מעט  רחבים,  שוליים  טוב.  מצב  ס"מ.   23.5 עמ',   [2]  ,163

כתמים.

פתיחה: $220

461. Jewish Students Associations 
– Strasburg 1906 / Berlin 1919
1-2. Jüdische Jugend [The Jewish Youth]. 
Berlin, 1919. Two first issues of a newspaper 
for students, published by Kartell Jüdischer 
Verbindungen [a Jewish student organization] 
and Jüdische Turnerschaft [Jewish sports as-
sociation]. Few illustrations. German. 
56; 56 pages. 23cm. Good condition. Loose pages 
and slightly torn binding in spine of one booklet. 
3. K C. Jahrbuch 1906, Dr. Bruno Weil. 
Strasburg, 1906.
Yearbook of the KC, Jewish-German student 
organization. Among the writers: Ludwig 
Hollander, chairman of KC and head of 
“Central Association of German Citizens of the 
Jewish Religion” (CV). 
163, [2] pages, 23.5cm. Good condition. Wide 
margins, few stains. 

Opening Price: $220

462. ירושלים - וינה, 1907
 Jerusalem, Zeitschrift fur die Interessen des
Judentums, Antizionistischer Tendenz [ירושלים, 
אנטי-ציוניות],  נטיות  בעל  יהודיים,  לעניינים  כתב-עת 

בעריכת ג' דייטש (G. Deutsh) וינה, 1907.
"עברי,  והיהדות",  היהודים  קברני   – ולאומיות  "ציונות 
תשרי,  חגי  בנושא  ועדכונים  מאמרים  יהודי".  ישראלי, 

חגיגת סוכות ועוד. גרמנית, עם מעט מובאות בעברית.
על  קשקושים  ומעט  חותמות  טוב.  מצב  ס"מ.   23 עמ',   28

העטיפה.

פתיחה: $120

462. Jerusalem – Vienna, 1907
Jerusalem, Zeitschrift fur die Interessen 
des Judentums, Antizionistischer Tendenz. 
[Jerusalem, periodical on Jewish matters, of 
an anti-Zionist nature], edited by G. Deutsch, 
Vienna, 1907. 
“Zionism and Nationalism – undertakers of 
Jews and Judaism”, “Hebrew, Israeli, Jewish”. 
Articles and updates pertaining to the festivals 
of Tishrei, the celebration of Succot and more. 
German with a number of Hebrew excerpts.
28 Pages, 23cm. Good condition. Ink-stamps and 
some scribbles upon cover.    

Opening Price: $120

461
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463. הצופה הציוני - וינה-ציריך, 1898
 Zionistische Rundschau: Konservatives Organ
 fuer religioesen und politischen Zionismus. 

וינה-ציריך, 26.8.1898.
"הצופה הציוני: בטאון קונסרבטיבי לציונות דתית ומ־
דינית". תחת שם העתון נדפס בעברית: "והביאנו לשלום 
מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו". גליון 
משוויץ,  ידיעות  כולל  מוקדם.  ציוני  עתון  של  ראשון 

גרמניה ורוסיה, תרגום של פרק תהילים ועוד. גרמנית.
חלודה,  כתמי  בשוליים,  קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   32 עמ',   8

מעט כיתוב בעט.

פתיחה: $120

463. Zionistische Rundschau – 
Vienna-Zurich, 1898
Zionistische Rundschau: Konservatives Organ 
fuer religioesen und politischen Zionismus. 
Vienna-Zurich, 26.8.1898.
"HaTzofeh HaZioni: A Conservative Journal 
for Religious and Political Zionism". 
Early Zionist Journal. Including news from 
Switzerland, Germany and Russia, a transla-
tion of a Psalms chapter and more. German.
8 pages in each issue, 32cm. Fair condition. Tears, 
foxing, some inscriptions in pen.

Opening Price: $120

464. הגדה היתולית בכתב-יד – גרמניה, 
1931

יד – "הגדה-של-פסח-למחצה".  כתב   HAGAnoveDA
קניגסברג (גרמניה), 1931.

מרגרט  של  בכתב-ידה  הומוריסטית-סאטירית  הגדה 
כהן, תושבת קניגסברג, מיועדת לשימוש הילדות בבית-

היתומות בקניגסברג או בברסלאו.
הדיבור  צורת  את  מחקה  רב,  בהומור  הכתוב  התוכן, 
ראשי  תמונות  בלוויית  במוסד,  והמחנכים  המורים  של 
מכונה  המוסד  מנהל  "רב".  בתואר  המכונים  האנשים, 
"פרעה". הדבקות רבות של קטעי-עתונים. בדף האחרון 

פארודיה על "חד גדיא". גרמנית.
לעטיפת  ובלאי  כתמים  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   21 עמ',   [32]

ההגדה. 
פריט ייחודי ומעניין.

פתיחה: $250

464. Handwritten Humorous 
Haggadah – Germany, 1931 
HAGAnoveDA manuscript – "Semi-Haggadah 
of Passover". Koenigsberg (Germany), 1931. 
Humoristic-satiric Haggadah handwritten by 
Margaret Cohen of Koenigsberg, for use by the 
girls in the Koenigsberg or Breslau orphanage.
The contents, written with much humor, 
imitates the manner of speech of the institute's 
teachers and care givers, accompanied by pho-
tographs of people's heads, named "Rabbis". The 
headmaster is named "Pharaoh". Many pastings 
of newspaper clippings. On last page appears a 
parody on "Chad Gadya". German.
Unique and interesting item.
[32] Pages, 21cm. Few stains, torn cover.

Opening Price: $250

463
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466. צייטונג – למברג, 1848 
למברג,   .A. M. Mohr בעריכת  שבועון  צייטונג. 

אוקטובר-דצמבר 1848.
11 גליונות (23-29, 31-34). כל גליון כולל עדכונים וידי־
עות ממדינות אירופה – אוסטריה, גרמניה, פולין, צרפת, 

איטליה ועוד. גרמנית באותיות עבריות. 
קרעים  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   24 גליון,  בכל  עמ'   4-8

וקפלים.

פתיחה: $200

467. דיינארד - משא קרים, 1878
ספר משא קרים, אפרים דיינארד. ורשה, תרל"ח 1878.

קרים  האי  לחצי  דיינארד  של  הראשון  מסעו  תאור 
והוא "כולל קורות בני ישראל בכלל ותולדות הכוזרים, 

הקראים והקרימצאקים בפרט". ראה גם פריט 503.
232 עמ', 22 ס"מ. מצב בינוני. כתמים.

פתיחה: $120

466. Zeitung – Lemberg, 1848
Zeitung – Weekly newspaper edited by A. M. 
Mohr. Lemberg, October-December 1848. 
11 Issues (23-29, 31-34). Each issue includes up-
dates and news items from European countries 
– Austria, Germany, Poland, France, Italy and 
others. German in Hebrew letters. 
4-8 Pages per issue, 24cm. Fair condition. 
Stained, torn and with fold marks.

Opening Price: $200

465. הודעת מועצת העיר ברודי – לטינית, 
1784

ברודי,  העיר  מועצת  מטעם  אדומה  בדיו  בכ"י  הודעה 
.31.5.1784

 1,600 סך  על  מוזס"  ושי  מאייר  יוסף  "היהודים  חוב 
והריבית שחלה על סכום זה. על המסמך חתומים ששה 

חברי מועצת העיר. חותמת שעווה. לטינית.
[1] דף, 24.5X38 ס"מ. מצב בינוני. סימני קיפול, מעט כתמים, 
לא  אך  בודדות,  באותיות  פוגעים  מקצתם   – סדקים  מספר 

בהבנת הטקסט.

פתיחה: $180

465. Notification from Brody 
City Council – Latin, 1784
A handwritten notice in red ink, from the 
Brody City Council, May 31, 1784.
Debt of "the Jews Joseph Majer and Shay 
Mozes" totalling 1,600, plus incurred interest. 
The document is signed by six of the city coun-
cil members. Wax seal. Latin.
[1] Leaf, 38x24.5cm. Fair condition. Fold marks, 
slightly stained, several cracks – damaging few 
letters, but not general context of text.

Opening Price: $180

יהדות מזרח אירופה
East European Jewry
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467. Deinard – Expedition to 
Crimea, 1878
Masa Krim, Ephraim Deinard. Warsaw, 1878.
Describes Deinard’s first journey to the 
Crimean peninsula, including “a general 
biography of the Jews there and the history 
of Khazars, Karaites and Crimeans Jews in 
detail”. See also item 503.
232 Pages. 22cm. Fair condition. Stains.

Opening Price: $120

468. הגדה למלמדים – אודסה, 1882
סדר הגדה למלמדים כמנהג ליטא, פולין, רייסען, גאלי־

ציען ורומניה. לוי ראובן זמילין. אודסה, 1882.
מאת  הקדמה  ומחנכים,  למורים  לפסח  פארודית  הגדה 
מ. ל. לילינבלום. בראשית ההגדה אזהרה לאיש המדפיס 
הגדה זו ללא רשות המחבר - "מלמד יהיה כל ימיו, וכל 

מרבית ביתו יהיו מורים...".
עם  דיו  כתמי  חלודה,  כתמי  בינוני.  מצב  ס"מ.   17.5 עמ',   56

חסרון מעט מילים.

פתיחה: $120

468. Haggadah for Teachers – 
Odessa, 1882
Seder Haggadah LeMelamdim, according 
to the customs of Lithuania, Poland, Russia, 
Galicia and Romania. Levi Reuven Zemilin. 
Odessa, 1882.
A parody of the original Haggadah, for teach-
ers and educators, introduction by M. L. 
Lillienblum. A forewarning at the beginning 
of the Haggadah to anyone who prints this 
Haggadah without prior consent of the author – 
"He will remain a teacher for the rest of his life, 
and most of his family are fated to be teachers...".
56 Pages, 17.5cm. Fair condition. Foxing, ink 
blots with several words missing.

Opening Price: $120

469. פרוטוקול ארגון הקהילות – ליטא
פראטאקאל פון ערשטן קהילות צוזאמענפאר אין ליטע 
ראשית  ליטא,  בליטא].  הקהילות  ארגון  [פרוטוקול 

המאה ה-20.
וחילופי- פרוטוקולים  הכוללים  מודפסים  דפים   10
הפועלות  השונות  התנועות  של  נציגיהם  בין  דברים 
בליטא – המזרחי, אחדות, צעירי ישראל, "הציוני", ועוד.

וקפלים  קרעים  שבירים,  דפים  בינוני.  מצב  ס"מ.   45 דף,   10
בשולי הדפים, חורים בשלשת הדפים האחרונים.

פתיחה: $200

469. Protocol of United 
Congregations – Lithuania  
Protocol of the first Union of United Lithuanian 
Congregations. Lithuania, early 20th Century.
10 Printed leaves including protocols and ex-
change between the representatives of the various 
movements active in Lithuania – Hamizrachi, 
Achdut, Ze'irei Israel, "Hazioni", and others.
10 Leaves, 45cm. Fair condition. Fragile sheets, 
torn and folded on leaf margins. Holes in the 
three last leaves.

Opening Price: $200

470. ידיעות אחרונות – ה"בונד" – ג'נבה, 
1904-1905

[ידיעות  בונד  פון  ראיאן  אין  פאסירונגען  לעצטע  די 
אחרונות בנושא הבונד]. ג'נבה, 1904-1905.

25 גליונות (1-3, 5-26) של עתון מפלגת ה"בונד", מפלגת 
הפועלים היהודית של רוסיה, פולין וליטא. יידיש.

קפלים  קרעים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   28 גליון,  בכל  עמ'  בין 4-8 
וכתמים, לעתים עם פגיעה בטקסט.

פתיחה: $150
468
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470. Di Letste Pasirungen – The 
"Bund" – Geneva, 1904-1905 
Di letste pasirungen in rayon fun Bund [latest 
news of the Bund]. Geneva, 1904-1905. 
25 issues (1-3, 5-26) of the "Bund" Association, 
Jewish Labor Party of Russia, Poland and 
Lithuania. Yiddish.
4-8 pages per issue, 28cm. Fair condition. Tears, 
folds and stains, with occasional damage to text.

Opening Price: $150

471. דו"ח על פרעות באוקראינה - לונדון, 
1921

 Report of Activities and Balance Sheet,
Federation of Ukrainian Jews. לונדון, 30.9.1921.

דו"ח פעילות של איחוד היהודים האוקראינים בלונדון, 
בין  באוקראינה,  היהודים  הפוגרומים  נפגעי  לעזרת 

השנים 1917-1921. אנגלית.
40 עמ', 24.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

471. Report on Pogroms in 
Ukraine – London, 1921
Report of Activities and Balance Sheet, 
Federation of Ukrainian Jews. London, 
30.9.1921. 
Report of the Federation of Ukrainian Jews in 
London, of their efforts to assist  Jewish pogrom 
victims in Ukraine, 1917-1921. English.
40 pages, 24.5cm. Good condition. 

Opening Price: $120

472. שפראצונגען – ירחון ספרותי - ורשה, 
 1925

שפראצונגען, ארגאן פאר דער יידישער ליטערארישער 
היהודי  הספרותי  לנוער  ירחון  [נביטה,  פוילן  אין  יוגנט 

בפולין], בעריכת משה זילברשטיין. ורשה, יוני 1925.
ָאליצקי  ל.  ָאּפַאטָאשּו,  י.  הכותבים:  בין  ראשון.  גליון 

ואחרים. על העטיפה איור מאת א. גוטערמאן. 
47 עמ', 19X28 ס"מ. מצב טוב. קמטים וכתמים.

פתיחה: $120

472. Shprazungen – Literature 
Journal - Warsaw, 1925 
Shprozungen, Organ fur der Yiddisher 
Literarischer Jugend in Polin [Sprouting, Jewish 
literature monthly magazine for adolescents in 
Poland], edited by Moshe Zilberstein. Warsaw, 
June 1925. 
First issue. Includes material from writers: J. 
Opatoshu, L. Olitzki and others. Cover illustra-
tion by A. Gutterman. 
47 pages, 28x19cm. Good condition. Creases and 
stains. 

Opening Price: $120
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473. היינט – גיליון יובל ה-20
גיליון "יובל" לציון 20 שנה (1908-1928) להקמת עתון 

היידיש "היינט". ורשה, 1928.
שער החוברת בעיצוב יצחק ברוינר. בשני הדפים הרא־
שונים תצלומים של חברי ההנהלה, המערכת והכותבים. 

בין הכותבים: אצ"ג וטשרניחובסקי.
ללא  דפים.  במספר  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.  עמ'. 36   18 ;200

כריכה. 

פתיחה: $150

473. Heint – 20th Jubilee Issue
Jubilee issue to commemorate 20 years (1908-
1928) from the inauguration of the Yiddish 
newspaper "Heint". Warsaw, 1928.
Title page of booklet designed by Yitzchak 
Broyner. The two first pages portray pictures 
of the board members, the editorial and re-
porters. Writers include Uri Zvi Grinberg and 
Tchernichovsky.
200; 18 pages. 36cm. Good condition. Tears on 
several leaves. No binding.

Opening Price: $150

474. קיטנת ד"ר שאבאד – וילנה, 1934
ד"ר שאבאד קינדער קאלאניע טאז (אזע), וילנה. 1934.
שאבאד.  ד"ר  של  הילדים  לקיטנת  פרסומית  חוברת 
עם תצלומי  דפים  שבעה  אחדים ולאחריהם  דפי-הסבר 

הקיטנה, מעובדים בפוטומונטאז'. יידיש.
16 עמ'. 17X8 ס"מ. מצב טוב, עטיפה מנותקת, פינות מעוגלות.

פתיחה: $120

474. Dr. Shabad's Summer Camp – 
Vilna, 1934
Dr. Shabad Kinder Kolonie TOZ (OZE), Vilna. 
1934.
Promotion booklet for Dr. Shabad's summer 
camp for children. Several explanatory pages 
followed by seven pages with pictures of the 
camp, processed by photo-montage. Yiddish.
16 pages. 17x8cm. Good condition, detached 
cover, rounded corners.

Opening Price: $120
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476. ביאליסטוק – ספר עם תצלומים רבים
שטָאט  א בארימטער  פון  אלבום  ביאליסטָאק, בילדער 
סָאהן.  דוד  מאת  וועלט,  דער  איבער  אידען  אירע  און 

ניו-יורק, 1951. 
1200 תצלומים של יהודי ביאליסטוק בתקופות שונות, 

לפני השואה ואחריה. יידיש ואנגלית.
388 עמ', 28.5 ס"מ. מצב טוב. עותק ספריה לשעבר.

פתיחה: $120

476. Bialystok – Book with Many 
Photos
Bialystok, photo album of a renowned city and 
its' Jews the world over, by David Sohn. New 
York, 1951.
1200 photographs of Bialystok Jews from dif-
fering periods before and after the Holocaust. 
Yiddish and English.
388 pages, 28.5cm. Good condition. Ex library 
copy.

Opening Price: $120

475. Newspapers of Lithuania's 
Pioneer Movements, 1930's 
1. Mit Unz! “Dror” [freedom] Movement, 
1934. Issue in honor of the Party's Political 
Convention. Yiddish. 
2. Igeret, Federation of HaChalutz in 
Lithuania. Kovno, 30.5.1934. First issue of the 
movement's journal. 
3. Michayeinu, Federation of HaChalutz in 
Lithuania. Kibbutz Gesher, 10.5.1935. First 
issue, dealing with life and economic difficul-
ties in the Kibbutz. 
4. Gordoni. Gordonia Movement, 30.1.1927. 
Issue No.2. Stenciled. 
5-6. brochures for HaChalutz concert and 
party. 
Varying sizes and condition.

Opening Price: $200

475. עתוני תנועות חלוציות בליטא, שנות 
ה-30

לקראת  גליון   .1934 "דרור",  תנועת  אונדז!  1. מיט 
ועידת המפלגה, יידיש.

2. אגרת, הסתדרות החלוץ בליטא. קובנה, 30.5.1934. 
גליון ראשון של בטאון חלוצי זה.

גשר,  קיבוץ  בליטא.  החלוץ  הסתדרות  3. מחיינו, 
הכלכ־ ובקשיים  בחיים  עוסק  ראשון,  גליון   .10.5.1935

ליים בקיבוץ.
 .2 מס'  גליון   .30.1.1927 גורדוניה,  תנועת  4. גורדוני. 

משוכפל בסטנסיל.
5-6. תכניות לקונצרט ולנשף של תנועת החלוץ.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200
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יהדות הונגריה ורומניה
Hungarian and Romanian Jewry

477. כתב-יד - פתיחת בית הכנסת הגדול – 
בודפשט, 1859

קונטרס בכתב יד. בודפשט, ב' אלול תרי"ט 6.9.1859.
כ"י תיאור חנוכת בית הכנסת החדש של קהילת פשט-

.(Pesth Theresienstadt) טרזינשטאט
כולל רשימת 24 חברי נציגּות הקהילה ו-25 חברי ועדת 
נוסדה  אשר  הקהילה  קורות  הכנסת,  בית  של  הבנין 
בשנת 1804 ותיאור התפילות שנערכו בבתים הפרטיים 
של חבריה עד לבניית בית הכנסת "חסד נעורים" בשנת 
בקהילה,  החברים  מספר  כשגדל   ,1841 בשנת   .1828
בית-החולים,  (ליד  החדש  ביה"כ  לבניית  שטח  נקנה 
שהוקם שנתיים קודם לכן). המסמך שלפנינו מתאר את 
המהנדס,  האדריכלים,  גם  בו  ונזכרים  ההקמה  תהליך 
בבנייתו.  שסייעו  והתורמים  השונים  המלאכה  בעלי 
האוסטרו- והממשלה  העירייה  נציגי  נזכרים  בסיום 

הונגרית, שנכחו בטקס החנוכה.
גרמנית.

11, [1] עמ' כתובים, 34 ס"מ. מצב טוב. קפל לאורך החוברת, 
נייר דק ועדין, קרעים קלים בשוליים.

פתיחה: $500

477. Manuscript – Inauguration 
of the Great Synagogue – 
Budapest, 1859 
Handwritten pamphlet. Budapest, 6.9.1859.  
Handwritten description of the inauguration of 
the new synagogue for the Pesth Theresienstadt 
community. It enumerates the 24 members of 
the Community Council and 25 members of 
the synagogues Building Committee and in-
cludes a history of the community established 
in 1804. Also described are the prayer services 
conducted in private homes until the Chessed 
Ne’urim Synagogue was completed in 1828. In 
1841, when the number of members increased, 
land was purchased for the construction of a 
new synagogue (adjoining the hospital, estab-
lished two years earlier). The document details 
the construction process, mentioning everyone 
involved: architects, engineer, various crafts-
men and donors, all who assisted in the project. 
It ends with a list of the Austro-Hungarian 
Government and local officials who partici-
pated in the dedication ceremony.
German. 
11, [1] written pages, 34cm. Good condition. Fold 
along length of booklet, fine, fragile paper, and 
slight tears on margins. 

Opening Price: $500
477
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478. אוסף מסמכים מהונגריה
ביידיש).  אחד  (מכתב  בהונגרית  מסמכים  שבעה 

בודפשט, סוף המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20. 
(חברה  היהודית  הקהילה  של  שנתי  דו"ח  ביניהם: 
קדישא, רופא חולים), 1894; מכתב סיוע לקראת פסח 
1904; הזמנות לנשפי-פורים (1900) ומסיבות; ספר שנה 
של ביה"ס היסודי היהודי 1942-1943 ומסמכים נוספים.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

479. ספר-שנה של עתון יהודי – בודפשט, 
1879

    Statistisches Jahrbuch des Wochenblattes "Der
ungarische Israelit – ספר-שנה סטטיסטי של שבועון 

יהודי-הונגרי, לשנת 1880. בודפשט, 1879. 
 ,"Der ungarische Israelit" השבועון  של  ספר-שנה 

כולל מאמרים ושירים. 
ורופפת,  בלויה  כריכה  בינוני.  מצב  ס"מ.   19.5 עמ',   [18]  ,82

תיקון גס בניר-דבק.

פתיחה: $100

478. Collection of Hungarian 
Documents 
Seven documents in Hungarian (one letter in 
Yiddish). Budapest, late 19th Century until mid-
20th Century.
Including: Annual Report of the Jewish 
Community (Burial Society "Rofe Cholim"), 
1894; a letter requesting aid in view of the 
approaching Passover, 1904; invitations to 
Purim reception (1900) and festivities; Jewish 
Elementary School Yearbook 1942-1943, and 
other documents.
Size and condition vary.

Opening Price: $150

479. Yearbook of Jewish 
Newspaper – Budapest, 1879
Statistisches Jahrbuch des Wochenblattes "Der 
ungarische Israelit" – Annual statistic report 
book Jewish weekly paper for 1880. Budapest, 
1879.
Anuual report of the weekly newspaper "Der 
Ungarische Israelit", includes articles and poems.
82, [18] pages, 19.5cm. Fair condition. Binding 
worn and loose, makeshift repair with paper tape. 

Opening Price: $100

480. אוסף מכתבים וגלויות – הונגריה, 
1939-1941

 Vago 40 מכתבים עם מעטפות / גלויות, שנשלחו אל
.                  ,Lajos

המכתבים נשלחו אל Lajos בעת שהיה כלוא בשני בתי-
מאשתו  (רובם  מבני-משפחתו  בבודפשט,  שונים  סוהר 

וילדיו). 
יהודית  במשפחה  מדובר  כי  עולה  המכתבים  מתוכן 
(נזכרים: ברכת שנה טובה, ספר של הרצל, ועוד) וכי בני 
משפחתו מנסים להביא לשחרורו. על המכתבים והמע־

טפות חותמות-צנזורה של בתי הסוהר.
 Vago Janos על-שם  להונגריה,  ויזה  מסמך  מצורף 

 .(Lajos בנו של) משנת 1966
גודל ומצב משתנים. מעט כתמים.

פתיחה: $200

1939-1941

480. Letters and Postcards 
Collection – Hungary, 1939-1941  
40 letters with envelopes / postcards sent to 
Vago Lajos, 1939-1941.
The letters were sent to Lajos by his family 
(mostly his wife and children) whilst he was 
detained in two separate jails in Budapest.
From the gist of the letters, it appears to be a 
Jewish family (subjects mentioned: Jewish New 
Year greetings, Herzl's book and more) and they 
were working to arrange his release. The letters 
and envelopes bear the prisons' censor stamp.
A visa from 1966, made out in the name of 
Vago Janos (son of Lajos) for entry to Hungary, 
is attached.
Varying sizes. Slightly stained.

Opening Price: $200

"
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481. לוחות – הונגריה
1. לוח לשנת תרצ"ח 1937-1938, בודפשט. שער מאויר. 
כולל תפלות שנות בעברית ובהונגרית ומעט פרסומות.

ההסתדרות  בהוצאת   1947-1948 תש"ח  לשנת  2. לוח 
הציונית בהונגריה. על העטיפה ציור מפת ארץ ישראל. 
חשובים  אירועים  של  כרונולוגית  רשימה  הלוח  בסוף 
ועוד.  יהודיים  ארגונים  רשימת  הציונות,  בתולדות 

הונגרית.
12.5 ס"מ. מצב טוב. בשני הלוחות סימני שימוש ובלאי.

פתיחה: $100

481. Calendars – Hungary
1. Calendar for Hebrew year 5698, 1937-1938, 
Budapest. Illustrated title page. Including vari-
ous prayers in Hebrew and Hungarian and a 
few advertisements.
2. Calendar for Hebrew year 5708, 1947-
1948, published by the Hungarian Zionist 
Organization. A picture of the map of Israel 
graces the jacket. A chronological list of impor-
tant events in the history of Zionism is printed 
at the end of the calendar together with a list 
of Jewish organizations and more. Hungarian.
12.5cm. Good condition. Signs of use and wear on 
both calendars.

Opening Price: $100

482. גלוית קק"ל – חתימות ציוני רומניה
בוינה,  נדפסה  קבוצתי.  בתצלום  הרצל  קק"ל,  גלוית 

.1896
ברומניה,  הציונות  גדולי  של  חתימות  האחורי  בצדה 
ביניהם: ד"ר יעקב יצחק נמירובר, אהרן מתתיהו פרידמן, 

שמואל הלוי בלייכר, ד"ר י. נאכט, ואחרים.
מצב בינוני. קמטים, כתמים.

פתיחה: $150

482. Jewish National Fund 
Postcard – Signatures of 
Romanian Zionists  
Jewish National Fund postcard, Herzl in a 
group photo. Printed in Vienna, 1896.
On the back of the postcard, signatures of the 
great Zionist leaders in Romania, including: Dr. 
Ya'akov Itzchak Nemirover, Aharon Matityahu 
Friedmann, Shmuel haLevy Bleicher, Dr. Y. 
Nacht, and others.
Fair condition. Creased, stained.

Opening Price: $150

483. דו"ח אגודת בעלי-מלאכה יהודים – 
גאלאץ, 1901

צום  פעריין  האנדווערקער  איזראעליטישען  דעס 
פעילות  דו"ח  גאלאטץ,  אין  צוועק  וואהלטעטיגען 

האגודה לשנת 1900. גאלאץ (           ), 1901. 
ד"וח אגודת בעלי-מלאכה יהודים, חלוקה לפי חודשים, 

כולל רשימת-שמות החברים באגודה.
33 עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. שער מעטפת, עם קרע 

קל.

פתיחה: $120

Galaţi

480
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485. דפוס יידי נדיר מרומניה
קלמן  מאת  שלאכמ,  וועלט  דער  פין  בעשרייבונג  דיא 
 Sigmund) בראונשטיין  זיגמונד  דפוס  גולדשטיין. 
שנת  ללא  רומניה,   ,(Vaslui) וסלוי   ,(Braunstain

הדפסה.
הנראה,  כפי  גולדשטיין.  קלמן  מאת  ביידיש,  ארוך  שיר 

פריט הדפוס היחידי שנדפס בוסלוי באותיות עבריות.
8 עמ', 17.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים וקרעים קלים. תיקון בעט 

באחד הדפים.

פתיחה: $150

484. Announcement from the 
Burial Society - Bârlad, 1912  
Aci Comemorativ orin generositatea mani-
festata de regretatui coreligionar Eliukim 
Kermisch. Announcement from the Burial 
Society of Bârlad, 1912.
Announcement concerning a gravestone for 
Eliukim Kermisch. Ink-stamp of the Bârlad 
Burial Society, in Hebrew and Romanian.
Leaf 54cm. Poor condition. Torn, stained and 
creased.

Opening Price: $150

485. Rare Yiddish Publication 
from Romania 
Die Beschreibung von der welt Schlochm, by 
Kalman Goldstein. Published by Sigmund 
Braunstein, Vaslui, Romania, without date of 
publication.
A long poem in Yiddish by Kalman Goldstein. 
Apparently, the only item published in Vaslui 
in Hebrew letters.
8 pages, 17.5cm. Good condition. Creased and 
lightly torn. Pen correction on one page.

Opening Price: $150

483. Report from the Jewish 
Artisans Guild – Galaţi, 1901  
Jewish Artisans Guild, a report of the society's 
activities for the year 1900. Galaţi, 1901.
Jewish Artisans Guild report, divided accord-
ing to months, and including a list of all the 
guild members.
33 pages, 21.5cm. Good condition. Stains. Title 
cover with small tear. 

Opening Price: $120

484. כרוז מטעם חברה קדישא – ברלד, 
1912

Aci Comemorativ orin generositatea manifesta-
 .ta de regretatui coreligionar Eliukim Kermisch
כרוז מטעם חברה קדישא בעיר ברלד (            ), 1912.
חותמת- ֶקְרמיש.  לאליקום  מצבה  הקמת  בדבר  מודעה 

דיו של חברה קדישא בברלד, בעברית וברומנית.
דף 54 ס"מ. מצב גרוע. קרעים, כתמים וקמטים. 

פתיחה: $150

Bârlad

483

484
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486. בית הכנסת לייפציגער – רומניה, שנות 
ה-20

שמאראק  ורחל  ליחזקאל  הנצחה  לוח  יד,  בכתב  1. דף 
לייפציגער,  הכנסת  לבית  הגדול  השעון  את  שתרמו 
ובתוכו  דוד  מגן  לכותרת  מתחת   .[1932] תרצ"ג  תשרי 

"ציון". רומנית. ממוסגר.
לייפציגער,  לביה"כ  פינה  אבן  הנחת  לטכס  2. הזמנה 

ביום 18.5.1924. רומנית.
3. תעודה לחבר מייסד של האגודה המשפטית של בית 

הכנסת לייפציגער. רומניה, 1925. רומנית.

גודל משתנה, מצב טוב-בינוני.

פתיחה: $250

486. Leipziger Synagogue – 
Romania, 1920's 
1. Handwritten page, memorial plaque in 
honor Yechezkel and Rachel Shmarak who do-
nated the big clock to the Leipziger Synagogue, 
Tishrei 1932. Beneath the title is a Star of David 
with the word "Zion" inside it. Romanian. 
Framed.
2. Invitation to the ground-breaking ceremony 
for the Leipziger Synagogue, to take place on 
18.5.1924. Romanian.
3. Certificate for founding member of the 
Leipziger Synagogue's legal committee. 
Romania, 1925. Romanian.
Varying sizes, good-fair condition.

Opening Price: $250

487. שלשה כרוזים – בוטושאן
שלשה כרוזים מבוטושאן (Botoşani), רומניה:

איגוד  טאבער.  [אמיל]  ד"ר   ,"Evrei  – 1. "אידען 
טאבער  ד"ר  מצביע  בכרוז  בוטושאן.  יהודי-קהילתי, 
מחדש  לבחון  בצבור  ומפציר  הכלכליים,  הקשיים  על 
הכפורים  יום  לקראת  לעניים  שמחולקת  המזון  כמות 

המתקרב. רומנית ויידיש.
ד"ר   ,"Domnule Epitrop  – גבאי  2. "געעהרטער 
כרוז  בוטושאן.  קהילתי,  יהודי-  איגוד  טאבער.  [אמיל] 

הקורא לתרומות לקראת יום הכפורים. רומנית ויידיש.
3. "געהערטער הערר - בית הכנסת הגדולה", בוטושאן, 

ר"ח אלול תרצ"ה [1935].

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

487. Three Announcements 
– Botoşani  
Three announcements from Botoşani, 
Romania:
1. "Yidden – Jews", Dr. Emil Taber. Jewish 
Communal Society, Botoşani. Dr. Taber em-
phasizes the financial difficulties and urges the 
community to re-assess the quantity of food 
for allocation to the poor with the approaching 
Day of Atonement. Romanian and Yiddish.
2. "Geherter Gabbai – Domnule Epitrop", 
Dr. Emil Taber. Jewish Communal Society, 
Botoşani. Requesting donations with the ap-
proach of the Day of Atonement. Romanian 
and Yiddish.
3. "Geherter Herr – The Great Synagogue", 
Botoşani, Ellul 1, 1935.
Varying sizes and condition.

Opening Price: $200

486
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488. כרוז בית-ספר יהודי - יאסי
"Scoala Primara de baeti "Junimera – ידיש רומע־

נישע שולע [בית-ספר יהודי-רומני]. יאסי.
"לערנען  בו  הספר  לבית  ההרשמה  על  המכריז  כרוז 
יהיו  העברית  למודי  בו   – יברית-בעיברית"  עברעיש 

בשפה העברית. רומנית ויידיש.
[1] דף, 33 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים וכתמים.

פתיחה: $100

488. Proclamation – Jewish 
School – Iaşi 
Scoala Primara de baeti "Junimera" – Romanian 
Jewish elementary school. Iaşi.
Proclamation inviting applications to the 
school where Hebrew studies are conducted in 
the Hebrew language. Romanian and Yiddish.
[1] Leaf, 33cm. Good condition. Slight tears and 
stains.

Opening Price: $100

489. תיאטרון יהודי ביאסי
[תוכנית   Program  - יאס  טעאטער  מלוכע  יידישער 

התיאטרון היהודי הממלכתי ביאסי]. רומניה, [1955]. 
ביאסי  היהודי  התיאטרון  פעילות  פירוט  ובה  חוברת 
הצגות,  מתוך  רבים  תצלומים   .1950-1955 בשנים 
תצלומי שחקנים ותפאורות. עטיפה צבעונית עם תמונת 

המחזאי אברהם גולדפאדן. רומנית.
31 עמ', 24 ס"מ. מצב טוב, כתמי דיו בעמוד הראשון. כתמים 

וחסרון קל בעטיפה אחורית.

פתיחה: $120

489. Jewish Theatre in Iaşi 
Program of the National Yiddish Theatre in 
Iaşi. Romania, [1955].
A booklet enumerating the activities of the 
Jewish theatre in Iaşi for the years 1950-1955. 
Many photographs from performances, pho-
tographs of actors and of backdrops. Colored 
cover with picture of playwright Avraham 
Goldfadn. Romanian.
31 pages, 24cm. Good condition, ink blots on 
front page. Stains and slight defect on back cover.

Opening Price: $120

490. לוח-שנה יהודי – קלוז', 1938-1939
תרצ"ט.  לשנת  יהודי  לוח-שנה   ,Calendarul Evreesc

קלוז' (רומניה), 1938-1939. 
תצלומים  מאמרים,  כולל  הלוח.  דפי  בראשי  איורים 

ופרסומות.
160 עמ', 23 ס"מ. מצב בינוני. מעט כתמים. עטיפה מנותקת, 

מקומטת ומוכתמת.

פתיחה: $100

488

489
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490. Jewish Calendar – Cluj, 
1938-1939
Calendarul Evreesc, Jewish calendar for the 
Jewish year 5699 (1938-1939). Cluj (Romania), 
1938-1939.
Illustrations at the top of pages of calen-
dar. Includes articles, photographs and 
advertisements.
160 pages, 23cm. Fair condition. Slightly stained. 
Detached cover, creased and stained.

Opening Price: $100

491. דפוסים עם הקשר יהודי - רומניה 
בוקרשט,   .Catre Ebrei, Majorul Osman Bey .1

.1879
53 עמ', 17.5 ס"מ. מצב בינוני. חיבורי הדפים רופפים. קרעים 

בשולי הדפים.
עשור   .1939 בוקרשט,   .Adam, M. Grindea .2
הראשון  מאמרים,  קובץ  "אדם".  העת  כתב  להופעת 
בהם מאת אלברט אינשטיין. תמונותיהם של אחד העם, 

מנדלי מו"ס ועוד. רומנית.
עם  כריכה  בינוני.  מצב  ס"מ.  תמונה, 18  לוחות  עמ', [8]   192

קרעים, מעט כתמי חלודה.
 Cartea Sarbatorilor Evreesti, S. .3
החגים  ספר   .1946 בוקרשט,   .Laivandman-Bady
היהודי. בנושא שבת ולוח השנה היהודי. כולל ציור של 

בודקו, תווי נגינה ועוד. רומנית.
110, [2] עמ', 22 ס"מ. מצב בינוני. קרעים קלים בעיקר בשו־

ליים, חלק מהדפים מנותקים.
 .1944 בוקרשט,   .Evocari, D. Wertenstein .4
1857-) שוורצפלד  משה  הרומני  הסופר  של  כתביו  על 

1943). רומנית.
32 עמ', 24 ס"מ. מצב בינוני. כיתוב בעט בגוף הספר.

491. Printed Material with 
Jewish Context – Romania  
1. Catre Ebrei, Majorul Osman Bey. 
Bucharest, 1879.
53 pages, 17.5cm. Fair condition. Page connec-
tions loose. Torn on leaf margins.
2. Adam, M. Grindea. Bucharest, 1939. 
Tenth anniversary of the periodical "Adam". 
Anthology of articles, the earliest one by Albert 
Einstein. Pictures of Achad Ha'am, Mendele 
the Bookseller and others. Romanian.
192 pages, [8] picture plates, 18cm. Fair condi-
tion. Binding torn, light foxing.
3. Cartea Sarbatorilor Evreesti, S. 
Laivandman-Bady. Bucharest, 1946. Book of 
the Jewish Festivals. Concerning the Sabbath 
and Jewish Calendar. Includes a painting by 
Bodko, music scores and more. Romanian.
110, [2] pages, 22cm. Fair condition. Lightly torn, 
especially in the margins, some leaves detached.
4. Evocari, D. Wertenstein. Bucharest, 1944. 
On the writings of Romanian author Moshe 
Schwarzfeld (1857-1943). Romanian.
32 pages, 24cm. Fair condition. Pen captions.
5-6. Buletinul Bibliotecii Muzeului. 
Bucharest, 1935-6. Two booklets of the Coral 
Temple Museum Library newspaper in 
Bucharest. Romanian.
32-34 pages in the booklet, 26.5cm. Fair condi-
tion, cover missing or detached, booklets them-
selves in good condition.

Opening Price: $400

בוקרשט,   .Buletinul Bibliotecii Muzeului .5-6
של  המוזיאון  ספרית  עתון  של  חוברות  שתי   .1935-6

ה-Coral Temple בבוקרשט. רומנית.
32-34 עמ' בחוברת, 26.5 ס"מ. מצב בינוני, מעטפת חסרה או 

מנותקת, גוף החוברות במצב טוב.

פתיחה: $400

491
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493. חנוכת בית-חולים "בית מונטיפיורי" – 
ניו-יורק, 1913

 Dedication of the New Buildings of the
 Montefiore Home – A Hospital for Chronic

Invalids. ניו-יורק, 1913.
של  בית-החולים  מבנה  חנוכת  לרגל  שנדפסה  חוברת 
אגודת Montefiore Home, ביום 30.11.1913. האגודה 
כרוניות.  במחלות  בחולים  לטפול  בתי-חולים  הקימה 
בחוברת שרטוט המבנה החדש, רשימת תורמים ואנשי 

הנהלת האגודה. אנגלית.
[16] עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

493. Inauguration of the 
"Montefiore Home" Hospital – New-
York, 1913  
Inauguration of the new buildings of the 
Montefiore Home – Hospital for Chronic 
Invalids. New-York, 1913.
Pamphlet printed to honor the inauguration 
of the Montefiore Home Society's new hospital 
building on 30.11.1913.
The Society established hospitals to treat pa-
tients suffering from chronic diseases.  The 
booklet contains a drawing of the new build-
ing, a list of patrons and administration board 
of the organization. English.
[16] Pages, 22.5cm. Good condition.   

Opening Price: $120

492. ספר היהודים והיהדות בניו-יורק, 
1887

ספר היהודים והיהדות בניוארק, משה וויינבערגער (וינ־
ברגר) יליד אונגארן. ניו-יורק, תרמ"ז 1887. חלק ראשון, 

לא יצאו חלקים נוספים.
ה-19:  במאה  בניו-יורק  היהודים  חיי  על  רבים  פרטים 
ועוד.  שונים  בעלי-מקצוע  החיים,  ארחות  הכנסת,  בתי 
"הסופרים העברים פה לא ישתמשו הרבה בידיעותיהם 
דבר  מהם  נראה  רחוקות  לעתים  ואך  וכשרונותיהם, 

כתוב בספר או במכתבי העתים...". 
כריכת- טוב.  במצב  הספר  גוף  ס"מ.   19 עמ',   [1]  ,124  ,[2]

קרטון מנותקת חלקית.
סינגרמן 3607.

פתיחה: $100

492. Book of Jews and Judaism in 
New-York, 1887 
Book of Jews and Judaism in New-York, Moshe 
Wienberger, born in Hungary. New-York, 1887. 
Part one, other parts have not been published.
Many details about Jewish life in New York in 
the 19th century: synagogues, daily life, various 
professionals and more. "Jewish writers will 
not use here their knowledge and talents, 
only seldom shall we see something written 
by them in a book or in periodicals…".
[2], 124, [1] pages, 19cm. Book in good condition. 
Cardboard binding partly detached.
Singerman 3607.

Opening Price: $100
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494. תגובת רבנים רפורמים להצהרת 
בלפור - שיקאגו, 1918

 Resolution Adopted by the Central Conference
 of American Rabbis Anent the Balfour
בא־ לרבנים  המרכזית  הועידה  [החלטת   Declaration
מריקה כתגובה להצהרת בלפור]. שיקאגו, 4 ביולי 1918.
תמיכה  הרפורמית  המרכזית  הועידה  מביעה  בהחלטה 
התנגדות  אך  לא"י,  לעלות  ליהודים  אפשרות  במתן 
"כמו  ליהודים,  היהודי.  לעם  כבית  פלשתינה  להגדרת 
 [...] מהעולם.  חלק  בכל  לחיות  זכות  אחרת,  דת  לכל 
היהודים באמריקה הינם חלק מן האומה האמריקנית".  

[1] עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

494. Response of the Reform 
Rabbis to the Balfour 
Declaration – Chicago, 1918  
Resolution Adopted by the Central Conference 
of American Rabbis in response to the Balfour 
Declaration. Chicago, July 4, 1918.
The Central Reform Conference supports 
giving Jews the opportunity to emigrate to 
Eretz Israel, but objects to defining Palestine 
as the Jewish homeland. The Jews, "like every 
other religious communion, has the right to live 
in any part of the world. […] Jews in America 
are part of the American nation".
[1] Page, 21.5cm. Good condition.

Opening Price: $200

495. ספר מקוה ישראל
ספר מקוה ישראל, הרב דוד מיללער. קליפורניה, 1924.

הנחיות כיצד לבנות מקוה טהרה כשר, המתאים לבית. 
מצורפת הסכמת הרב משה זבולון מרגליות. יידיש.

32 עמ', 23 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

495. "Mikveh Yisrael" Book 
Mikveh Yisrael book, Rabbi David Miller. 
California, 1924.
Guide to building a Kosher Mikveh, suited for 
a private home. Approbation by Rabbi Moshe 
Zevulun Margaliot. Yiddish.
32 Pages, 23cm. Good condition.

Opening Price: $120

496. חוברת דרשות – ניו יורק, 1891
 Das Volk und Die Religion der Treue, "Gott
Zieht Mit Uns", Dr. K. Kohler [העם ודת הנאמנות, 

אלוהים עמנו]. ניו יורק, 1891.
בניו-יורק,  בית-אל  קהילת  של  הרב  מאת  דרשות  שלש 

ק. קוהלר.
24 עמ', 20.5 ס"מ. מצב טוב, כתמי חלודה.

פתיחה: $100

496. Booklet of Sermons – New-
York, 1891  
Das Volk und Die Religion der Treue, "Gott Zieht 
Mit Uns", Dr. K. Kohler [the people and the true 
religion, G-d is with us]. New-York, 1891.
Three sermons by the Rabbi of Beit-El congre-
gation in New-York, K. Kohler.
24 pages, 20.5cm. Good condition, foxing.

Opening Price: $100

494
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497. דיא טאקסע – מחזה – מנדלי מוכר 
ספרים

טובות,  בעלי  שטאדא  באנדע  דיא  אדער  טאקסע,  דיא 
מענדעלע מוכר ספרים. .Hebrew Publishing Co, ניו 

יורק, תרנ"ט (1899).
על  ביקורת  מו"ס  מנדלי  מותח  בו   ,1869 משנת  מחזה 

עסקני קהילת ברדיצ'ב.
100 עמ', 20 ס"מ. מצב בינוני. הכריכה קרועה, מוכתמת.

סינגרמן 5419, אינו נזכר אצל גולדמן. 

פתיחה: $120

497. Di Takse – Play – Mendele 
Mokher Seforim 
Di Takse, oder di bande shtodt bale toyves, 
Mendele Mokher Seforim. Hebrew Publishing 
Co. New-York, 1899.
Play, in which Mendele Mokher Seforim criti-
cizes the Berditchev community activists.
100 pages, 20cm. Fair condition. Torn and 
stained binding.
Singerman 5419, not mentioned by Goldman.

Opening Price: $120

498. כתבי-עת לאמנות – יידיש – ניו יורק, 
1912-1916

1. דער אידישער קונסט פריינד, בעריכת קלמן מרמור. 
שיקאגו, פברואר–מרץ 1916.

אחרי   .9-10  ,8  ,7 גליונות  יהודית.  לאמנות  עת  כתב 
על  נדפס  העיתון.   הופעת  נפסקה  כנראה   ,10 חוברת 

נייר כרום. יידיש.
2. די ליטערארישע וועלט. בעריכת אברהם רייזען. ניו-

יורק, דצמבר 1912–מרץ 1913.
(חסרות  גליונות 1-15  וחברה.  אמנות  לספרות,  שבועון 

החוברות 5, 8-10). כנראה לא נדפס יותר.

 – בינוני  מצב  ס"מ.   30 יחד,  כרוכים  העת  כתבי  שני  גליונות 
טוב. מעט קרעים, קמטים וכתמי חלודה.

לא נזכרים אצל גולדמן.

פתיחה: $250

498. Art Periodicals – Yiddish – 
New York, 1912-1916
1. Der Yidisher Kunst Fraynd, edited by Kalman 
Marmor. Chicago, February-March 1916.
Jewish art periodical, issues number 7, 8, 9-10. 
It seems that the periodical was discontinued 
after issue number 10. Chrome paper. Yiddish.
2. Di Literarishe Welt. Edited by Avraham 
Raizen. New-York, December 1912- March 1913.
Weekly journal for literature, art and society. 
Issues 1-15 (missing issues 5, 8-10). The journal 
was probably discontinued.
Issues of both magazines are bound together, 
30cm. Fair-good condition. Few tears, creases 
and foxing stains.
Not mentioned by Goldman.

Opening Price: $250
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499. איניינעם – כתב עת – שיקאגו, 1924
קונסט,  און  ליטעראטור  פאר  זשורנאל  א  איניינעם, 

בעריכת מ. באגדאנסקי. שיקאגו, 1924.
כתב עת לספרות ואומנות. שלשה גליונות כרוכים יחד 
(2-4), מתוך ארבעה שנדפסו. הסמל בעיצוב "בן שלום".

בשולי  קרעים  קפלים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   30 עמ'.   24  ,24  ,48
הדפים. מעט כתמי חלודה.

לא נזכר אצל גולדמן.

פתיחה: $150

499. Inaynem – Periodical – 
Chicago, 1924 
Inaynem, a zhurnal fur literatur un kunst, 
edited by M. Bogdansky. Chicago, 1924.
Periodical for literature and art. Three issues 
bound together (2-4), out of four issues printed. 
The emblem designed by "Ben Shalom".
48, 24, 24 pages. 30cm. Fair condition. Folding 
marks, tears to borders. Few foxing stains.
Not mentioned by Goldman.

Opening Price: $150

500. קול הנוער – ניו-יורק, 1909
יוגענד קלאנגען [קול הנוער]. ניו-יורק, 1909.

חוברת ספרותית עם שירים וסיפורים. בין הכותבים: ש. 
י. אימבר, אריה כהן, מ. ל. האלפערן ואחרים. האיור על 

העטיפה חתום: Maud. יידיש.
בלויה,  עטיפה  קרעים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   23 עמ',   [5]  ,43

קרועה.
אינו נזכר אצל גולדמן.

פתיחה: $120

500. Yugend Klangen – New-York, 
1909
Yugend Klangen [Sound of the Youth]. New-
York, 1909.
Literary booklet of poems and stories. Among 
the writers: S. Y. Imber, Aryeh Cohen, M. L. 
Halpern and others. Illustration on the cover is 
signed: Maud. Yiddish. 
43, [5] pages, 23cm. Fair condition. Tears, worn 
and torn cover. 
Not mentioned by Goldman. 

Opening Price: $120

501. מוטער אונד קינד – ניו-יורק, 1900
קינדער  פאן  ָאנפַאנג  דער  אדער  קינד",  אונד  "מוטער 
ערציהונג [אם וילד, או התחלת חינוך הילדים], מאת רבי 

משה הערדער. הוצאת "כרמל", [ניו-יורק], 1900.
ספר הנחיות לחינוך וגידול ילדים. יידיש.

קרועים,  דפים  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   21.5 עמ',   88
מנותקים.

סינגרמן 5756, אינו נזכר אצל גולדמן.

פתיחה: $120

501. Muter Und Kind– New-York, 
1900 
"Muter Und Kind", oder der onfang fon kinder 
ertzihong [mother and child, or the beginning 
of child education], by Rabbi Moshe Herder. 
"Carmel" Publishing, [New-York], 1900. 
Book of guidance for childrearing and educa-
tion. Yiddish. 
88 pages, 21.5cm. Fair condition. Stains, torn and 
detached leaves. 
Singerman 5756, not mentioned by Goldman. 

Opening Price: $120
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502. מסכת עמיריקא – הקדשת המחבר 
- ניו-יורק-וילנה 

שתי מהדורות של מסכת פארודית בלשון התלמוד, על 
חיי היהודים באמריקה:

1. מסכת עמיריקא מן תלמוד ינקאי, גרשון ראזענצוויג. 
ניו-יורק, 1892. מהדורה ראשונה.

33 עמ', 15.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים, נקבי-עש, דפים מנות־
קים, דף אחרון חסר.

2. מסכת עמיריקא מן תלמוד ינקאי, גרשון ראזענצוויג. 
וילנה, 1894. הקדשה בכתב-ידו של המחבר.

דפים  חלודה,  כתמי  קרעים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   20.5 עמ',   38
רופפים.

סינגרמן 4421, גולדמן 1102, 1098.

פתיחה: $150

503. דיינארד – שני ספרים 
תרע"ט  לואיס,  סט.  דיינארד.  אפרים  עורים,  1. משגי 

.[1919]
חלקו  ההשכלה.  ונציגי  החסידים  נגד  התפלמסות  ספר 
רשימות  כולל  ישראל",  סופרי  "גורל  הספר,  של  השני 
ההסכלה",  ספרות "דור  את  לבקר  שנועדו  סופרים,  על 

כלשונו.
54 עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב. כריכה מוכתמת ומעט קרועה.

2. פחדו בציון חטאים, אפרים דיינארד. ניו-יורק, תרע"ז 
.[1917]

בארץ  המחבר  מביקור  רשמים  הכולל  מאמרים  קובץ 
ושחיתויות  שערוריות  מיני  לחשוף  ונסיונות  ישראל 

מחיי הישוב.
[2], 128 עמ', 22 ס"מ. מצב בינוני. כתמי חלודה, מספר דפים 

רופפים, המעטפת המקורית מודבקת על הכריכה, בלויה.

ופולמ־ סופר  היסטוריון,  דיינארד (תר"ו-תר"ץ),  אפרים 
סן, ספריו עוררו ביקורת רבה. נחשב כסופר פרובוקטור, 

הכותב ללא עכבות בנושאים שנויים במחלוקת.

פתיחה: $200

502. America Tractate – Author's 
Dedication – New-York-Vilna  
Two editions of a parodical tractate in Talmudic 
language, on the life of the Jews in America: 
1. America Tractate of the Yankai Talmud, 
Gershon Rosenzweig. New York, 1892. First 
edition. 
33 pages, 15.5cm Fair condition. Tears, moth 
holes, detached leaves, last leaf missing. 
2. America Tractate of the Yankai Talmud, 
Gershon Rosenzweig. Vilna, 1894. Handwritten 
dedication by the author. 
38 pages, 20.5cm. Fair condition. Tears, foxing, 
loose leaves. 
Singerman 4421, Goldman 1098, 1102. 

Opening Price: $150

503. Deinard – Two Books
1. Mishgey Ivrim, Ephraim Deinard. St. Louis, 
[1919].
Polemic book against Chasidim and Haskalah 
(Enlightenment) representatives. The second 
part of the book, “Goral Sofrei Israel”, criticizes 
the Enlightenment authors.
54 pages, 22.5cm. Good condition. Stained and 
slightly torn binding.
2. Pachadu Be-Tzion Chataim, Ephraim 
Deinard. New-York, [1917].
A collection of essays which include the au-
thor’s impressions from his visit in Eretz Israel 
and attempts to unveil scandals and corrup-
tions there.
[2], 128 pages, 22cm. Fair condition. Foxing, few 
loose leaves, the original cover  glued on the bind-
ing, worn.
Ephraim Deinard (1846-1930), historian, 
writer and polemicist, his books triggered a lot 
of criticism. Considered a provocative writer, 
who writes about debatable topics with no 
inhibitions.

Opening Price: $200
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504. דער וואמפיר – ניו-יורק, סוף המאה 
ה-19

רבינו־ יצחק  וואמפיר,  דער  אדער  געליטען  אונשולדיג 
ביץ'. ניו-יורק, [?-189].

הערפד. ככל הנראה, ספר המשך ל"אונשולדיג אין משו־
געים הויז", רומן הסטורי בארבעה חלקים שנדפס בה־
משכים בשמונים חוברות (1280 עמ'). סיפור זה מתחיל 

בחוברת 81, עמ' 1281. יידיש.
158 עמ', 20 ס"מ. מצב בינוני, קרעים בעיקר בשוליים.
לא מופיע אצל סינגרמן, לא מופיע אצל גולדמן.

פתיחה: $120

504. Der Vampir – New-York, End 
of 19th Century
Onschuldig Geliten Oder der Vampir, Yitzchak 
Rabinowitz. New-York, [189-?].
The vampire. Apparently, a sequel of 
Onschuldig in Meshugoim Hoiz, a historical 
novel of four parts that was printed by chapters 
in 80 booklets (1280 pages). This story begins in 
Booklet 81, page 1281. Yiddish.
158 pages, 20cm. Fair condition, tears primarily 
to margins. 
Not mentioned by Singerman, nor by Goldman.

Opening Price: $120

505. ג'ייקובסון - ספר לימוד תפירה 
- ארה"ב

זעלבסט לעהרער, ג'ייקובסון. ניו-יורק, 1909.
ספר לימוד תפירה, עם שרטוטים והסברים רבים. יידיש.
84 עמ', 21 ס"מ. מצב בינוני, כריכה רופפת, כתמים על הדפים.

פתיחה: $150

505. Jacobson – Sewing Learning 
Book – USA 
Zelbst Lehrer, Jacobson. New-York, 1909.
Book for learning how to sew, with illustrations 
and many explanations. Yiddish.
84 pages, 21cm. Fair condition, loose binding, 
stains on leaves.

Opening Price: $150

504505
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507. Menu and Postcard – USA, 
1905
1. Menu and program of farewell dinner for 
Mr. F. PH. Wallach, 30.12.1905. Elaborate and 
bound. English.
2. Souvenir-postcard of farewell dinner for Mr. 
Wallach, Messers Ettliner & Co. publishing. 
With photographs of Wallach and Ettlinger.
Size varies, very good condition.

Opening Price: $150

507. תפריט וגלויה - ארה"ב, 1905
וולאך  למר  הפרידה  ארוחת  של  ופרוגרמה  1. תפריט 
וכרוך.  מהודר    .               ,(Mr. F. PH. Wallach)

אנגלית.
למר וולאך, הוצאת  2. גלוית-מזכרת מארוחת הפרידה 
.Messers Ettlinger & Co. עם תמונותיהם של וולאך 

ואטלינגר.
גודל משתנה, מצב טוב מאד.

פתיחה: $150

30.12.1905

506. USA Army Publications – 
Second World War – New Guinea
1. Star of David. US Army publication, New 
Guinea, 6.7.1945.
The journal was edited by Rabbi Mantel, 
military rabbi in Second World War. Including 
Jews news from the world; significance of Tisha 
BeAv; announcements of learning Hebrew and 
Bible in the base and more. English.
2. Jewish Services – Dedication of Ark of 
Law. US Army, Navy, August 24, 1945. booklet 
for the Jewish soldier in honor of the dedication 
of the ark. Including verses, prayers and more. 
English.
Size varies, fair-good condition. Few tears to 
edges of leaves.

Opening Price: $120

506. פרסומים של צבא ארה"ב - מלה"ע 
ה-2 – גינאה החדשה

גינאה  ארה"ב,  צבא  הוצאת   .Star of David .1
החדשה, 6.7.1945.

העתון נערך ע"י הרב מנטל, רב צבאי במלחמת העולם 
משמעות  מהעולם;  יהודיות  חדשות  כולל  השנייה. 
בבסיס  ותנ"ך  עברית  לימודי  על  הודעות  באב;  תשעה 

ועוד. אנגלית.
 Jewish Services – Dedication of Ark of .2

Law. צבא ארה"ב, חיל הים, 24 באוגוסט 1945.
חוברת לחייל היהודי לרגל חנוכת ארון הקודש. מכילה 

מזמורים, תפילות ועוד. אנגלית.
גודל משתנה, מצב בינוני-טוב. מעט קרעים בשולי הדפים.

פתיחה: $120

507 506
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508. תפריטים – ארוחות לכבוד אברהם 
נויבאואר / וולטר לוין

 .Neubauer Centenary Luncheon, 21.6.1931 .1
אברהם  ר'  להולדת  שנה  מאה  לכבוד  סעודה  תפריט 
ושמן"  ביצה  עם  לויתן  "בשר   – המנות  בין  נויבאוער. 
מארץ  "יין   - לציון  ראשון  יינות  עם  כוסית  והרמת 
ואדומה.  שחורה  בדיו  עבה,  נייר  על  נדפס  הקודש". 

עברית ואנגלית.
לוין,  וולטר  לכבוד  שנערכה  ארוחה  ותכנית  2. תפריט 
ללא ציון שנה. אורגנה ע"י קהילת צפון לונדון. אנגלית.

גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $120

509. חקירות תלמודיות – ניו-יורק, 1891
 Quatenus ad textum talmudis investigandum
ניו-יורק,   .adhiberi posit, Max Leopold Margolis

.1891
של  התזה  כעבודת  מוגש  בתלמוד.  ומאמרים  חקירות 

מרגוליס למכללת קולומביה. 
עברית  חוקר   ,(1866-1932) מרגוליס  ליאופולד  מקס 
והתנ"ך  השמיות  השפות  בנושא  והרצה  לימד  ומקרא, 
 Hebrew Union College-באוניברסיטת קולומביה, ב
בראש  עמד  ועוד.  קליפורניה  באוניברסיטת  בסינסנטי, 
 Jewish Publications-ה של  לאנגלית  התנ"ך  תרגום 

Society. לטינית ועברית.
68, [4] עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. חותמות, אקס-ליבריס.

פתיחה: $120

508. Menus – Lunches in Honor of 
Avraham Neubauer / Walter Levin
1. Neubauer Centenary Luncheon, 21.6.1931. 
Lunch menu in honor of the hundredth birth-
day of Rabbi Avraham Neubauer. Among the 
dishes – "whale meat with egg and oil" and a 
toast of Rishon LeZion wines - "Wine of the 
Holy Land". Printed on heavy paper, in black 
and red ink. Hebrew and English.
2. Menu and dinner program in honor of 
Walter Levin, no date. Organized by the com-
munity of North London. English.
Size varies, good condition.

Opening Price: $120

509. Talmudic Investigations – 
New-York, 1891  
Quatenus ad textum talmudis investigandum 
adhiberi posit, Max Leopold Margolis. New-
York, 1891.
Talmudic investigations and essays. Presented 
as a thesis by Margolis to Columbia University.
Max Leopold Margolis (1866-1932), Hebrew and 
Bible researcher, lectured and taught Semitic 
languages and Bible at Columbia University, 
Hebrew Union College in Cincinnati, 
University of California and more. Headed the 
Jewish Publications Society translation of the 
Bible into English. Latin and Hebrew.
68, [4] pages. 24cm. Good condition. Ink stamps, 
ex-libris.

Opening Price: $120

508

509
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511. זמרת עריצים – שירים לכבוד נפוליון 
בונפרטה – מנטובה, 1807

זמרת עריצים. מנטובה, 1807. 
קובץ שירים בעברית, עם תרגום איטלקי, לכבוד נפוליון 
בונפרטה. בראש הקובץ קול-קורא של רבני הסנהדרין 
בפריז,  נפוליון  שהקים  ישראל,  קהילות  לכל  הגדולה 
ואיטלקית  עברית  נפוליון.  של  נצחונו  בעד  להתפלל 

עמוד מול עמוד.
חסרון  [עם  קרוע  השער  דף  טוב.  מצב  ס"מ.   18.5 עמ',   43

טקסט] בשתי פינותיו.

פתיחה: $450

512. הלוואות יהודים לאוצר המדינה – 
איטליה, 1850

 Il Ministro delle Finanze, Ferdinando
Castellani Tarabini. מודנה, 1850.

הלוואות  בענייני  האוצר  משרד  של  רשמית  הודעה 
למדינה. פרק 9 עוסק בדינם של מלווים יהודים ומוס־
דות פיננסים יהודים במודנה וברג'יו. מעבר לדף הערה 

511. Zimrat Aritzim – Songs in 
Honor of Napoleon Bonaparte – 
Mantua, 1807 
Zimrat Aritzim. Mantua, 1807.
Collection of Hebrew songs, with translation 
into Italian, in honor of Napoleon Bonaparte. 
The collection opens with a call by the rabbis 
of the Sanhedrin HaGedolah, established by 
napoleon in Paris, to all Jewish communities to 
pray for Napoleon's victory. Hebrew and Italian 
page facing page.
43 pages. 18.5cm. Good condition. Two corners of 
title page are torn [with text omission].

Opening Price: $450
510. Jewish Banking in Venice, 1786  
Compilazione Delle Leggi Del Serenissimo 
Maggior Consiglio... In Materia D'Offici, E 
Banchi Del Ghetto, Divisa in cinque Tomi. 
Venice, 1786. Fifth volume, part two.
Banking regulations in Venice, this volume 
contains regulations pertaining to the Jews in 
the Ghetto.
[8], 179-611, XXX, [4] pages, 27.5cm. Good con-
dition. White clean paper. Few stains. Few pam-
phlets detached. Worn binding.

Opening Price: $200

קהילות שונות
Various Communities

510. בנקאות יהודית בונציה, 1786
Compilazione Delle Leggi Del Serenissimo 
Maggior Consiglio... In Materia D'Offici, E 
Banchi Del Ghetto, Divisa in cinque Tomi.

ונציה, 1786. כרך חמישי, חלק שני.
הנוגעות  תקנות  כולל  זה  כרך  בונציה,  תקנות-בנקאות 

ליהודים בגטו.
לבן  נייר  טוב.  מצב  ס"מ.  עמ', 27.5   [4] ,         ,179-611 ,[8]
ונקי. מעט כתמים. מספר קונטרסים מנותקים. עטיפה בלויה. 

פתיחה: $200

XXX

510

511
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512. Loans by Jews to the State 
Treasury – Italy, 1850 
Il Ministro delle Finanze, Ferdinando 
Castellani Tarabini, Il Ministro delle Finanze. 
Modena, 1850.
Official notice by the Ministry of Finance con-
cerning loans to the state. Chapter 9 deals with 
Jewish lenders and Jewish financial institutions 
in Modena and Reggio. Handwritten note re-
garding money appears on the back of the leaf.
[1] Leaf, 45X60cm. Good condition. Few foxing 
stains, Ink caused holes, with no damage to print.

Opening Price: $250

בכתב-יד בענייני כספים.
[1] דף, 45X60 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמי חלודה, הדיו גרמה 

לחורים, ללא נזק לדפוס.

פתיחה: $250

513. שני מסמכים – שבדיה, 1802-1807
Kongl. Maj:ts och Rickets Commerce- .1

Collegii Kungorelse. שטוקהולם, 8.2.1802.
צו שעניינו איסור מסחר ע"י תושבים זרים, בעיקר איט־

לקים ויהודים. שבדית.
[4] עמ', 20.5 ס"מ. מצב טוב.

Kongl. Maj:ts och Rickets Commerce- .2
Collegii Kungorelse. שטוקהולם, 14.4.1807.

תקנות לתנועת יהודים בשבדיה. שבדית.
[4] עמ', 20 ס"מ. מצב טוב.

עד  בשבדיה  יהודים  לנוכחות  בלבד  דלה  עדות  קיימת 

513. Two Documents – Sweden, 
1802-1807
1. Kongl. Maj:ts och Rickets Commerce-
Collegii Kungorelse. Stockholm, 8.2.1802. 
Order concerning prohibition of trade by for-
eign citizens, in particular Italians and Jews. 
Swedish.
[4] Pages, 20.5cm. Good condition.
2. Kongl. Maj:ts och Rickets Commerce-
Collegii Kungorelse. Stockholm, 14.4.1807. 
Regulations for mobility of Jews in Sweden. 
Swedish.
[4] Pages, 20cm. Good condition.
There is only scarce evidence of Jewish pres-
ence in Sweden until the 18th century; under 
the rule of Gustav III (1771-1792) the situation 
has changed and the Jews were permitted to 
settle in Stockholm, Goteborg and Norrkoping, 
under certain restrictions. Regulations were 
published in 1782 concerning Jews in Sweden, 
based on similar regulation in Europe (in par-
ticular Prussia), though these regulations were 
somewhat more liberal. However, Jews were 
treated in Sweden as intruders and foreigners, 
such as in other European countries.

Opening Price: $1500

המאה ה-18; תחת שלטונו של גוסטב ה-3 (1771-1792) 
בש־ להתיישב  זכות  קיבלו  והיהודים  המצב,  השתנה 
הגבלות  תחת   Norrkoping-ו  ,Goteborg טוקהולם, 
היהודים  לגבי  תקנות  פורסמו  ב-1782  מסוימות. 
בשבדיה, שהתבססו על תקנות דומות באירופה (בייחוד 
זאת,  עם  יותר.  ליברליות  מעט  היו  אך  פרוסיה),  של 
ופולשים,  זרים  כאל  היה  בשבדיה  היהודים  אל  היחס 

כבמקומות אחרים באירופה.

פתיחה: $1500

512513
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515. אוסף חוברות ודפים – צרפת
אוסף חוברות ודפים בודדים. צרפת, 1872-1951.

לוי,  יצחק  שנשא  הפרידה  דרשת  עם  חוברת  כולל: 
הרב הראשי של הריין העליון, לרגל עזיבתו את כהונת 
הרבנות בעיר קולמאר בעקבות הכיבוש הגרמני, 1872; 
חוברת היסטורית מאת פרופסור מאיר גינצבורג. שטר־
סבורג, 1937; "שרביט שר בני אל" – חוברת מפות ולוחות 
גניאולוגיים כעזר ללימודי תנ"ך, עברית וצרפתית. פריז, 
1940; מכתב רשמי חתום בידי הרב ישעיה שוורץ, הרב 
מרבנות  מודפס  מכתב  פריז, 1949;  צרפת.  של  הראשי 
שטרסבורג; שני פריטי נייר מארגון חברי "לגיון הכבוד"; 
"ספר  לחגים, 1950;  שטרסבורג  קהילת  של  זמנים  לוח 

המשפחה", פריז, 1951.
סה"כ 9 פריטים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

פתיחה: $180

514. "Friends of Jewish Tradition" 
Booklet – France, 1926  
Rapport sur l'activité des "Amis de la Tradition 
Juive" [report of activities of the “Friends of 
Jewish Tradition”]. Colmar, 1926.
List of members of “Friends of Jewish Tradition” 
organization and a list of contributions. French.
[32] Pages. 21cm. Good condition. Detached, 
stained cover. 

Opening Price: $100

515. Collection of Booklets and 
Leaves – France 
Collection of booklets and single leaves. France, 
1872-1951.
Including: Booklet with farewell sermon by 
Yitzchak Levy, Chief Rabbi of the Upper Reihn, 
on the occasion of terminating his rabbinical 
post in Colmar in view of the German con-
quest, 1872; Historical booklet by Professor 
Meir Ginzburg. Strasburg, 1937; "Sharvit Sar 
Beney El" – booklet of maps and genealogi-
cal charts used for the study of Bible, Hebrew 
and French. Paris, 1940; Official printed letter 
from Strasburg Rabbinate; Two paper items of 
the "Legion of Honor" Members organization; 
Time Schedule for the holidays of the Strasburg 
community, 1950; "Family Book", Paris, 1951.
Total of 9 items. Size varies. Generally good 
condition.

Opening Price: $180

514. חוברת "ידידי המסורת היהודית" – 
צרפת, 1926 

 Rapport sur l'activité des "Amis de la Tradition
Juive [דו"ח פעילות אגודת "ידידי המסורת היהודית]. 

.         ,(Colmar) קולמאר
היהודית"  המסורת  "ידידי  בארגון  החברים  רשימת 

ורשימת תרומות. צרפתית.
[32] עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. עטיפה מנותקת, עם כתמים.

פתיחה: $100

1926
"

514

515

516
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516. חוברת זכרון – קופנהגן, 1837
 Salomon הספד על קברו" של מר" ,Gebet am Grabe
Davidsen, מאת הרב אברהם אלכסנדר וולף [רבה של 

קופנהגן]. קופנהגן, [1837]. גרמנית. 
וכתמים.  הדפים  בשולי  קמטים  טוב.  מצב  ס"מ.   20 עמ'.   8

חותמות. כריכה חדשה. אקסליבריס.

פתיחה: $180

516. Memorial Booklet – 
Copenhagen, 1837  
Gebet am Grabe, "Eulogy on his Grave" of 
Mr. Salomon Davidsen, by Rabbi Avraham 
Alexander Wolf [Rabbi of Copenhagen]. 
Copenhagen, [1837]. German.
8 Pages, 20cm. Good condition. Creases to bor-
ders of leaves and stains. Ink-stamps. New bind-
ing. Ex-libris.

Opening Price: $180

517. על יהודי צרפת – אליקים כרמולי - 
פרנקפורט, 1858

 La France Israelit, memoires pour servir a
פרנ־  .l'histoire de notre literature, E. Carmoly

קפורט דמיין, 1858. 
צרפת  יהדות  ומנהיגי  חכמי  על  ומחקרים  רשימות 
רב,   ,(1802-1875) כרמולי  אליקים  מאת  הביניים,  בימי 
בספרייה  ספרן  עבריים,  כתבי-יד  ואספן  ביבליוגרף 
שם;  העבריים  כתבי-היד  על  ואחראי  בפריז  הלאומית 
תחריט  בשער:  בריסל.  של  היהודית  הקהילה  של  רבה 

של כרמולי. תחריט נוסף בגוף הספר. צרפתית.
לא  גליונות  רחבים,  שוליים  בינוני.  מצב  ס"מ.   23 עמ',   160
חתוכים. בלאי בשולי הדפים. כתמים. דפים מנותקים. מעטפת 

נייר בלויה ומנותקת. 

פתיחה: $120

517. About the Jews of France – 
Elyakim Carmoli – Frankfurt, 1858
La France Israelit, memoires pour servir a 
l'histoire de notre literature, E. Carmoly. 
Frankfurt am Main, 1858.
Lists and researches about the sages and leaders 
of French Jewry in the Middle Ages, by Elyakim 
Carmoli (1802-1875), rabbi, bibliographer and 
collector of Hebrew manuscripts, librarian in 
the National Library in Paris and in charge 
of its Hebrew manuscripts; rabbi of Brussels 
Jewish community. On title page: engraving 
of Carmoli. Additional engraving within the 
book. French.
160 pages, 23cm. Fair condition. Wide margins, 
uncut sheets. Wear to edges of leaves. Stains. 
Detached leaves. Paper cover worn and detached.

Opening Price: $120

518. לוחות-שנה – שוויץ
[ספר-שנה   Judisches Jahrbuch fur die Schweiz

ליהודי שוויץ]. לוצרן ובאזל, 1916-1922.
מפורטים,  לוחות-שנה  כוללים  רצופים.  כרכים   6
הלוחות  שלשת  ופרסומות.  יהודיים  בנושאים  מאמרים 
האחרונים נדפסו בבאזל והם כוללים גם מספר לוחות-

תצלומים ואיורים.
20.5 ס"מ. מצב טוב. שדרות מעט פגומות.

פתיחה: $200

517

518
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520. לוח שנה – יוגוסלביה, 1925
Jevrejski almanah – אלמנך בהוצאת איחוד הרבנים 

ביוגוסלביה. ורסאק (Vršac, יוגוסלביה), 1925.
בהשתתפות רבנים ואישי ציבור ידועים ביוגוסלביה. עם 

תמונות ופרסומות. סרבו-קרואטית.
302, [16] עמ'. 23 ס"מ. מצב טוב. חותמות.

פתיחה: $120

520. Calendar – Yugoslavia, 1925
Jevrejski almanah – almanac published by 
the Union of Rabbis in Yugoslavia. Vršac, 
Yugoslavia, 1925.
With the participation of leading rabbis and 
public figures in Yugoslavia. Photographs and 
advertisements. Serbo-Croatian.
302, [16] pages. 23cm. Good condition. 
Ink-stamps.

Opening Price: $120

519. אונזער ווארט – שנחאי, 1946
מאסף].   – [מילותינו  זאמלהעפט   – ווארט  אונזער 

שאנכאי (שנחאי), סין, 1946. 
מאמרים בנושא השואה, ביניהם מאמר לרגל יום השנה 

השלישי למרד גטו ורשה, ושלשה שירים. יידיש.
מנותקת  עטיפה  טוב.  במצב  החוברת  גוף  ס"מ.  עמ', 18.5   40

וקרועה. 

פתיחה: $150

519. Unzer Vort – Shanghai, 1946 
Unzer vort – zamelheft [our words – anthol-
ogy]. Shanghai, China, 1946.
Essays about the holocaust, one of them for the 
third year of the Warsaw Ghetto Uprising, and 
three songs. Yiddish.
40 pages, 18.5cm. Booklet in good condition. 
Cover detached and torn.

Opening Price: $150

518. Calendars – Switzerland 
Judisches Jahrbuch fur die Schweiz [Yearbook 
of Swiss Jews]. Luzern and Basel, 1916-1922.
6 Consecutive volumes. Including detailed 
calendars, articles on Jewish subjects and 
advertisements. The last three calendars were 
printed in Basel and include a few plates with 
photographs and illustrations.
20.5cm. Good condition. Spines somewhat 
damaged.

Opening Price: $200

519520
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521. רפואה - בואנוס איירס, 1935-1936
פאפולערער  פאר  חודש-זשורנאל   – דאקטאר  "מיין 
לרפואה  ירחון   – שלי  [הרופא  היגיענע"  און  מעדיצין 

והיגיינה]. בואנוס איירס, 1935-1936. 
ביידיש.  רפואי-פופולרי  ירחון  של  עוקבים  גליונות   9
אפריל  גליון  עד   ,1935 אוגוסט  הראשון,  מהגליון  החל 

.1936
9 גיליונות. 27 ס"מ. מצב טוב, להוציא גליון אחד עם קרעים. 

פתיחה: $250

521. Medicine – Buenos Aires, 
1935-1936
"Mein Doctor – Chodesh zhurnal far populerer 
medizin un higyene" [My doctor – monthly 
journal for medicine and hygiene]. Buenos 
Aires, 1935-1936.
9 Consecutive issues of a medical-popular 
journal in Yiddish. Starting with the first issue, 
August 1935, to April 1936 issue.
9 Issues. 27cm. Good condition, except for one 
issue with tears.

Opening Price: $250

522. קדימה – קהיר, 1935 - ליליאן
קהיר,   .Kadima, Maurice Fargeon (Editor)

.12.1935
רוטשילד,  על  מאמרים  כולל   4 מס'  גליון  ציוני,  עיתון 
היהודים  מצב  נוספות,  יהודיות  ודמויות  אוסישקין 
 4 וכן  העורך,  ידי  מעשה  איורים  מספר  ועוד.  במצרים 

איורים מאת א"מ ליליאן. צרפתית.
קפלים  חלודה,  כתמי  טוב.  מצב  ס"מ.   30 עמ',   29.5 עמ',   36

בפינות.

פתיחה: $100

522. Kadima – Cairo, 1935 – Lilien 
Kadima, Maurice Fargeon (Editor). Cairo, 
12.1935.
Zionist journal, issue number 4 contains 
essays about Rothschild, Ussishkin and other 
Jewish figures, Jewish life in Egypt and more. 
Illustrated by the editor, as well as 4 illustra-
tions by E. M. Lilien. French.
36 pages, 29.5cm. Good condition. Foxing stains, 
creases to corners.

Opening Price: $100

521522
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523. אגדת היהודי הנודד – גוסטב דורה + 5 הדפסים צבעוניים
The legend of the wandering Jew [אגדת היהודי הנודד], 12 לוחות עם איורים מאת 

גוסטב דורה. הוצאת Cassel Petter & Galpin, לונדון-פריז-ניו-יורק, [1873].
איורים בשחור-לבן, בכולם מופיעה דמות סטריאוטיפית של יהודי. 

"היהודי  של  דמותו  מופיעה  ובהם  נוספים  אנטישמיים  הדפסי-עץ  חמשה  עמו  כרוכים 
הנודד", צבועים ביד.

הצייר  מאת  הנודד],  [היהודי   "Le Juif-Errant" הסדרה  מתוך  הנוספים  מההדפסים   4
François Georgin, שנת 1860 בערך, מלווים בתי-שיר בצרפתית.

Das wahre porttat des ewigen Juden [הפורטרט  הכותרת  את  נושא  נוסף  הדפס 
הנכון של היהודי הנודד] ומלווה שיר בגרמנית.

הספר – 55.5 ס"מ, ההדפסים – 42X33 ס"מ בממוצע, הדפס אחד 63X42 ס"מ. מצב טוב, כתמי-
חלודה בדפי הספר.

פתיחה: $2400

523. The Legend of the Wandering Jew - Gustave Doré 
+ Five Colorful Prints  
The legend of the wandering Jew, 12 plates with illustrations by Gustave 
Doré. Cassel Petter & Galpin Publications, London-Paris-New-York, 
[1873]. Black and white illustrations. Each one includes a stereotypical   
image of a Jew. 
Bound together with five additional anti-Semitic wood-prints, with the 
image of the “wandering Jew”, hand-painted.  
4 of the additional prints are from the "Le Juif-Errant" [the wandering Jew] 
series, by the artist François Georgin, c. 1860, alongside stanzas of poems 
in French. 
An additional wood-print bearing the title "Das wahre porttat des ewigen 
Juden" [the proper portrait of the wandering Jew] appears alongside a 
poem in German. 
Book – 55.5cm., prints – average of 42x33cm., one print 63x42cm. Good con-
dition, foxing on book pages. 

Opening Price: $2400

אנטישמיות
Anti-Semitism

523
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Musée des Horreurs – 524. כרזה אנטישמית נדירה – דרייפוס
!V. Lenepveu ,30 And après. [                 ] ,צרפת

"30 שנה אחרי" – כרזה בדפוס ליטוגרפי, בה נראה דרייפוס חונק ואונס אישה.
הכרזה שלפנינו הנה חלק מסדרת הכרזות Musée des Horreurs – "תערוכת המפל־

צות", המציגה את דרייפוס ותומכיו באופן גרוטסקי וחייתי. 

524. Rare Anti-Semitic Poster – Dreyfus - Musée des 
Horreurs  
V. Lenepveu, 30 And après!. France, [1899-1900]. 
“30 years later” – poster in lithographic print, in which Dreyfus is depicted 
strangling and raping a woman. 
This poster is part of a series of Musée des Horreurs posters – "the mon-
strosity exhibitions", which portrays Dreyfus and his supporters in a gro-
tesque and animalistic manner. 
The posters were first published in autumn 1899 upon the opening of the 
world fair in Paris, and after Dreyfus’s retrial. The posters were advertised 
weekly and the entire series includes 51 posters, in which Dreyfus, Émile 
Zola, George Fikar and others appear. All posters were designed and signed 
by an artist under the pen name V. Lenepveu. After a year, advertisement of 
the series of posters was halted by instruction of the Ministry of Interior. 
The following poster is signed by the same artist as the other posters in 
the series, however, it does not belong to the famous series and differs in 
its content and design: the name of the series appears only on the bottom 
in small letters and in contrast to the other posters, in which an animal 
with the head of a human appears, this poster portrays the rape scene. 
We were unable to find this poster in the collections which contain the 
“complete” series. 
71x55.5cm. Very good condition, glued upon linen fabric for exhibition and 
preservation. 

Opening Price: $4000

הכרזות פורסמו לראשונה בסתיו 1899 בפתיחת היריד העולמי בפריז, ולאחר המשפט 
החוזר של דרייפוס ברן. הכרזות נדפסו אחת לשבוע, והסדרה כולה מונה 51 כרזות בהן 
אמן  ע"י  ונחתמו  נוצרו  הכרזות  כל  ועוד.  פיקאר  ז'ורז'  זולה,  אמיל  דרייפוס,  מופיעים 
אשר פעל תחת השם הבדוי ו. לנפווה. כעבור שנה, נפסק פרסומה של הסדרה בהוראת 

משרד הפנים.
אחת  אינה  אולם  הסדרה,  כרזות  כשאר  אומן  אותו  על-ידי  חתומה  שלפנינו  הכרזה 
באותיות  למטה,  רק  מופיע  הסדרה  שם  ובעיצובה:  בתוכנה  ושונה  המוכרת  מהסדרה 
קטנות, ובניגוד לשאר הכרזות בהן מופיעה חיה עם ראש אדם, בכרזה זו נראית סצנת 

אונס.
לא הצלחנו לאתר כרזה זו באוספים "שלמים" של הסדרה.

71X55.5 ס"מ. מצב טוב מאוד, מודבקת על בד פשתן לתצוגה ולשימור.

פתיחה: $4000

1899-1900

524
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526. אדוארד דרימון – פריז, 1892
פריז,   .La France Juive, Edouard Drumont

.[?1892]
ספרו  זמננו.  בת  להיסטוריה  מסה   - היהודית  צרפת 
עיתונאי   ,(1844-1917) דרימון  אדוארד  של  האנטישמי 
בשנת  לראשונה  שפורסם  זה,  בספר  צרפתי.  וסופר 
ליהודים  משועבדת  צרפת  כי  המחבר  טוען   ,1886
בתחומי הכלכלה, החברה והמדינה וקורא לסילוקם של 

היהודים מן החברה הצרפתית. 
הוציא  של צרפת,  את הליגה האנטישמית  ייסד  דרימון 
תכנים  הכיל  אשר   La Libre Parole העיתון  את  לאור 
נגד  רבים  ספרים  ופרסם  חוברות  כתב  אנטישמיים, 
המכר  לרב  היה  היהודית"  "צרפת  ספרו  היהודים. 
לא  גלויה  מצורפת  לפרסומו.  רבות  ותרם  שלו  הראשון 

מחולקת של דרימון.
דפים  כתמים.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.  עמ', 26.5   954 ,[1] ,[1]

ראשונים ואחרונים רופפים.

פתיחה: $200

525. Game Board – The Dreyfus 
Affair 
Regle Du Jeu de L'Affaire Dreyfus et de la Verite, 
[1898]. 
Game board – "The Dreyfus Affair and the 
Truth”. Photo-mechanical print of a game 
board. The winner is the player who reaches the 
truth. The game was created by the supporters 
of Dreyfus and is based upon the French idiom 
“The truth lies at the bottom of the well”. The 
spaces on the game board contain various 
images related to the Dreyfus Affair. 
60x45cm. Good condition, few stains, profession-
ally restored tears. 
See: The Dreyfus Affair – Art, Truth and 
Justice, edited by Norman Kleeblatt, 1991. 

Opening Price: $1000

525. לוח משחק – פרשת דרייפוס
 ,Regle Du Jeu de L'Affaire Dreyfus et de la Verite

.[        ]
פוטו- הדפס  והאמת".  דרייפוס  "פרשת   - משחק  לוח 
המגיע  זה  הוא  במשחק  הזוכה  משחק-לוח.  של  מכאני 
דרייפוס  תומכי  על-ידי  נוצר  המשחק  האמת.  אל 
בתחתית  יושבת  "האמת  הצרפתי  הפתגם  על  ומבוסס 
הקשורות  שונות  דמויות  המשחק  במשבצות  הבאר". 

בפרשת דרייפוס.
משוקמים  קרעים  כתמים,  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   60X45

שיקום מקצועי.
באמנות  בספרות,  והשתקפותה  דרייפוס  פרשת  ראה: 

ובתקשורת, בעריכת נורמן קליבלאט, 1991.

פתיחה: $1000

1898

525

526
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527. דרייפוס – שני עיתונים
 .25.5.1899 פריז,   ,La Vie Illustrée עתון  1. גליון 
מכתבים,  דרייפוס,  פרשת  את  גדולים  באיורים  מתאר 
השדים,  באי  המאסר  הציבורי,  הדרגות  שלילת  טקס 
וקריק־ בפרשה  בולטות  דמויות  של  ואיורים  תצלומים 
דרייפוס".  פרשת  האחרון "שלבי  בעמוד  שונות.  טורות 

צרפתית. 
32 עמ', 35 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים. דפים מנותקים.

 Progres נספח מאויר לעתון ,Le Progrès Illustré .2
De Lyon. ליון, 18.12.1898. בדף השער איור של דרייפוס 

לאחר שלילת הדרגות, מוקף באיורים של אי השדים.
8 עמ', 44 ס"מ. מצב בינוני. כתמי חלודה, דפים מנותקים.

פתיחה: $120

526. Edouard Drumont – Paris, 
1892 
La France Juive, Edouard Drumont. Paris, 
[1892?].
Jewish France – contemporary historical essay. 
Anti-Semitic book by Edouard Drumon (1844-
1917), French anti-Semitic news-reporter and 
author. In his anti-Semitic book, first distributed 
in 1886, he claims that France is subservient to 
the Jews; financially, socially and politically, and 
calls for their banishment from French society.
Drumont founded the French Anti-Semitic 
League, published the newspaper "La Libre 
Parole", anti-Semitic in content, wrote booklets 
and published numerous books denouncing 
Jews. His book, "Jewish France" was his first 
best-seller and much contributed to his fame. 
Attached is an undivided postcard with por-
trait of Drumont.
[1], [1], 954 leaves, 26.5cm. Good condition. 
Slightly stained. First and last pages loose.

Opening Price: $200527. Dreyfus – Two Newspapers
1. A sheet of the La Vie Illustrée newspaper, 
Paris, May 25, 1899. Describes with large illus-
trations the Dreyfus Affair, letters, the public 
ceremony of stripping him of his ranks, his 
confinement on Devil Island, photographs and 
illustrations of the affair's outstanding charac-
ters and various caricatures. On the last page 
"the stages of the Dreyfus Affair". French.
32 pages, 35cm. Good condition. Slight tears. 
Detached leaves.
2. Le Progrès Illustré, supplement to the 
Progres De Lyon newspaper. Lyon, December 
18, 1898. On front leaf illustration of Dreyfus 
after stripping of ranks, surrounded by illustra-
tions of Devil Island.
8 pages, 44cm. Fair condition. Foxing, detached 
leaves. 

Opening Price: $120

528. הפרוטוקולים של משפט בייליס, 1913
מודפסים  כרכים   5 בייליס,  משפט  של  הפרוטוקולים 

במכונת כתיבה. רוסית.
 1911 באפריל  רצח  כי  הואשם  בייליס  מנדל  מנחם 
על-מנת  יושיצ'ינסקי  אנדרי  בשם  אוקראיני  נוצרי  נער 
סמך  על  נאסר  בייליס  הפסח.  לחג  מצות  מדמו  להכין 
רקע  על   .1913 בספטמבר  החל  ומשפטו  שקר  עדות 
היהודים.  כנגד  הסתה  מסע  אורגן  והמשפט,  ה"רצח" 
לאחר  ב-1917,  בייליס.  זוכה  מאסר  שנות  שלוש  לאחר 
המהפכה, הוקמה ועדת חקירה לפרשה. ממצאיה העלו 
כי השלטונות הכירו את הנסיבות האמיתיות וביימו את 

המשפט מטעמים אנטישמיים.
כתמי  הדפים.  ע"ג  סימונים  בינוני.  מצב  ס"מ.   35 כרכים,   5

חלודה, כריכות רופפות וקרועות.

פתיחה: $600

527

528
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529. "אפעס רורעס" – דף סאטירי על 
יהודים

Eppes Rores, Hernmann Levn. גרמניה, סוף המאה 
ה-19.

"אפעס רורעס" (משהו נדיר) על "מוסיקת החתולים של 
עם  קלוקלת  בגרמנית-יהודית  הכתוב  בודד  דף  ברגן". 
שילוב מילים עבריות, המחקה את צורת הדיבור שייחסו 
  Bergen בעירה  ומדובר  יתכן  ליהודים.  האנטישמים 

על-יד פרנקפורט.
[1] דף, 36 ס"מ. מצב בינוני. כתמי חלודה, קרעים בשולי הדף.

פתיחה: $200

530. איורים אנטישמיים – לקסיקון "כהן" – 
וינה, 1904

Kohn Lexikon. הוצאת beim kikeriki, וינה, [1904].
אנטי־ קריקטורה  מופיעות  עמוד  בכל  "כהן".  לכסיקון 
שמית ומילה המורכבת משילוב בין כהן למילה נוספת, 
כך לדוגמא concert היא Kohn  ו- zehrt (יהודי זולל). 

גרמנית.
26 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. כריכה פגומה.

פתיחה: $250 529. Eppes Rores – Anti-Semitic 
Satirical Leaf   
Eppes Rores, Hernmann Levn. Germany, late 
19th century. 
Eppes Rores (something rare), regarding the 
“music of the cats in Bergen”. Single leaf writ-
ten in poor Jewish-German combined with 
Hebrew words, imitating the style of speech 
which the anti-Semites attributed to the Jews. 
It is possible that it refers to the town of Bergen 
situated in the vicinity of Frankfurt. 
[1] Leaf, 36cm. Fair condition. Foxing, tears to 
margins of leaf. 

Opening Price: $200

530. Anti-Semitic Illustrations – 
“Kohn” Lexicon – Vienna, 1904  
Kohn Lexikon. Beim Kikeriki Publications, 
Vienna, [1904]. 
“Kohn” lexicon. Each page contains an anti-
Semitic caricature and a word composed of a 
combination of Kohn and another word, for 
example concert is Kohn and zehrt (gorging 
Jew). German. 
26 pages, 21cm. Good condition. Damaged 
binding. 

Opening Price: $250

528. Protocols of the Beilis 
Trial, 1913  
The protocols of the Beilis Trial, 5 volumes 
printed on a typewriter. Russian.
Menachem Mendel Beilis was accused of mur-
dering a Ukrainian Christian child named 
Andrei Yushchinsky in April 1911, to prepare 
Passover matzot from his blood. Beilis was im-
prisoned by false testimony and his trial began 
in September 1913. On the background of "the 
murder" and the trial, an incitement campaign 
was organized against the Jews. After three 
years of imprisonment, Beilis was acquitted. 
In 1917, after the revolution, a committee of 
inquiry was established to investigate the case. 
Its findings proved that the government knew 
the true circumstances and staged the trial for 
anti-Semitism reasons.
5 volumes, 35cm. Fair condition, Marks on the 
leaves. Foxing, loose and torn bindings.

Opening Price: $600
529
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531. "קברני רוסיה" – עלון אנטישמי – 
מינכן, 1923

 Totengräber Rußlands, Otto von Kursell,
Dietrich Eckart. הוצאת "העם הגרמני", מינכן, 1923.
ואנרכיסטים,  קומוניסטים  יהודים,  של  קריקטורות 
ביניהם: טרוצקי, לנין, אמה גולדמן ועוד. תחת כל תמונה 

פירוט התפקיד של האישיות המאוירת. 
חבר  אנטישמי,  מאייר   ,(1884-1967) קורסל  וון  אוטו 
בברלין.  לאמנות  האוניברסיטה  את  ניהל  ברייכסטאג, 
רוז־ אלפרד  מאת  היהודי,  הבולשביזם  הקדמה:  מאמר 

נברג. גרמנית.
32 עמ', 25.5 ס"מ. מצב טוב, מעט קמטים, כתמי חלודה.

פתיחה: $150

531. "Gravediggers of Russia" – 
Munich, 1923 
Totengräber Rußlands, Otto von Kursell, 
Dietrich Eckart. Munich, 1923.
Caricatures aimed at Jews, Communists and 
Anarchists, including: Trotzki, Lenin, Emma 
Goldmann and others. Caption beneath each 
picture denoting the role of that particular 
personality.
Otto von Kursell (1884-1967), anti-Semitic car-
toonist, member of the Reichstag, Adminisrater 
of Univerity of Arts in Berlin. Introductory ar-
ticle: Jewish Bolshevism, by Alfred Rosenberg. 
German.
32 leaves, 25.5cm. Good condition, slightly 
creased, foxing.

Opening Price: $150

532. כרטיסים אנטישמיים – גרמניה
המו"ל   .[6 [מתוך  אנטישמיים  משחק  כרטיסי   5

Germanicus, לייפציג, סוף המאה ה-19[?].  
הגרמניות  הדברות  "עשרת  התלמוד?";  מלמד  "מה 
'"המ־ אנטישמיים";  לשון  מטבעות   50" לאנטישמיים"; 
נפוצים,  יהודים  משפחה  (שמות  ת'"  עד  מא'  שפוחה' 

532. Anti-Semitic Cards 
– Germany  
5 anti-Semitic playing cards [out of six]. Printed 
by Germanicus, Leipzig, late 19th Century[?].
"What does the Talmud teach?", "The Ten 
German Commandments for anti-Semites",  
"50 anti-Semitic Idioms", "The Family from 
A to Z" (common Jewish surnames and their 
German derivatives). German.
18.5x13.5cm. Good condition.

Opening Price: $250

ושינויים לשמות משפחה בגרמנית). גרמנית.
13.5X18.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $250

531

532

533
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533. Two Leaflets Defending Jews 
and Judaism – Berlin
1. "Civilians, Soldiers, Women!" advertisement 
of the CJV (Organization of German-Jewish 
Civilians). Berlin, after World War I. The proc-
lamation denounces all the commonly accepted 
anti-semitic accusations with a distinct "Nein!" 
(no!). German.
[2] Leaves, 30cm. Fair condition, foxing.
2. Propaganda refuting accusation aimed at 
the Jews upon the outbreak of World War I. 
Excerpts from Max Eyt (founder of the German 
Agricultural Society), Peter Rosenger (poet), 
the historian Mommsen, and others. German 
in Gothic letters.
[2] Leaves, 36cm. Fair-poor condition, creasing 
and foxing.

Opening Price: $180

533. שני עלוני הגנה על היהודים והיהדות 
– ברלין

1. "אזרחים, חיילים, נשים!". פרסום של ה-CJV (ארגון 
מלחמת  לאחר  ברלין,  היהודים).  הגרמניים  האזרחים 
העולם הראשונה. הכרוז משיב על כל האשמה אנטיש־

מית רווחת ב "Nein!" (לא!). גרמנית.
[2] עמ', 30 ס"מ. מצב בינוני, כתמי חלודה.

מלחמת  בפרוץ  היהודים  האשמת  נגד  הסברה  2. כרוז 
העולם הראשונה. ציטוטים של מקס אייט (מייסד ארגון 
החקלאיים הגרמנים), פטר רוזנגר (משורר), ההיסטוריון 

מומזן (Mommsen), ועוד. גרמנית באותיות גותיות.
וכתמי  קמטים  קרעים,  בינוני-גרוע,  מצב  ס"מ.   36 עמ',   [2]

חלודה.

פתיחה: $180

534. חוברת אנטישמית – דרייפוס - צרפת
 E. בעריכת  חוברת  שלנו],  [האדונים   Nos Maitres

Paget. פריז, [1900?].
ביניהן   .Bruno מאת  קריקטורות  ו-18  שיר  הקדמה, 

קריקטורות של יהודים ושל פרשת דרייפוס.
באמצע  קפל  קו  טוב,  מצב  ס"מ.   27.5X37.5 עמ',   [22]

החוברת, כתמי חלודה.

פתיחה: $200

534. Anti-Semitic Booklet - 
Dreyfus – France  
Nos Maitres [Our Masters], Booklet edited by 
E. Paget, Paris, [1900?].
Introduction, poem and 18 caricatures by 
Bruno. Including caricatures depicting Jews 
and the Dreyfus Affair.
[22] Leaves, 37.5x27.5cm. Good condition, fold 
crease in the middle of the Booklet, foxing.

Opening Price: $200

535. "כרטיס" נסיעה לירושלים בכוון אחד
 Freifahrkarte nach Jerusalem - hin und nicht
[כרטיס   .mehr zurück - Gültig ab jederStation
בכל  תקף  חזרה,  ללא  אחד  כיוון  לירושלים,  נסיעה 

תחנה].
כפי הנראה, כרטיסים מעין אלה חולקו לנוסעים יהודים 
של  האחורי  בצדו  אנטישמים.  ע"י  בגרמניה  ברכבת 

הכרטיס – ציור צלב קרס בעפרון.
5X3 ס"מ. מצב בינוני.

פתיחה: $150

535. One-Way Ticket to Jerusalem  
Freifahrkarte nach Jerusalem - hin und nicht 
mehr zurück - Gültig ab jederStation. [One-
way ticket to Jerusalem, valid at all stations]. 
Apparently, tickets such as these were distrib-
uted to Jewish travelers on German trains by 
anti-Semites. On reverse side of ticket – swas-
tika in pencil. 
5X3cm. Fair condition. 

Opening Price: $150

534535



אנטישמיות | 253 

536. מודעת פרסום - ספרים אנטישמיים
שנות  לייפציג,  אנטישמיים.  לספרים  פרסום  מודעת 

ה-30.
היהודית"  לשאלה  "מדריך   – ספרים  לשלשה  פרסום 
הנרי  מאת  הבינלאומי"  "היהודי  פריץ,  תיאודור  מאת 

פורד ו"הפרוטוקולים של זקני ציון". 
צלבי-קרס.  שורת  מעוטר  המודעה  של  העליון  חלקה 
בחלקה התחתון ציטוט של היטלר על ספרו של פריץ. 

גרמנית.
[1] דף, 29.5 ס"מ. מצב טוב מאוד.

פתיחה: $150

536. Advertisement – Anti-
Semitic Books  
Advertisement of anti-Semitic books. Leipzig, 
1930's. 
Advertisement for three books – “Guidebook 
for the Jewish Question" by Theodore Fritsch, 
“The International Jew” by Henry Ford and 
“The Protocols of the Elders of Zion“. 
Upper section of notice decorated with a row of 
swastikas. Lower section contains a quotation 
of Hitler on Fritsch's book. German. 
[1] Leaf, 29.5cm. Very good condition. 

Opening Price: $150

537. סודות בית הקברות היהודי בפראג – 
פראג, 1942

ג'ון   ,Tajemství židovského hřbitova v Praze
רטקליף (John Retcliffe). פראג, 1942.

אודות  סיפור  בפראג".  היהודי  הקברות  בית  "סודות 
קנוניה סודית של 12 נציגי שבטי-ישראל, אשר נפגשים 
בבית העלמין העתיק של פראג ליד קברו של המהר"ל, 

537. Anti-Semitic Story – John 
Retcliffe   
Tajemství židovského hřbitova v Praze, John 
Retcliffe. Prague, 1942. 
“Secrets of the Jewish cemetery in Prague”. 
Story of a secret conspiracy of 12 representa-
tives of the Jewish Tribes, who meet in the 
ancient cemetery of Prague near the grave of 
the Maharal, in order to plan their conspiracy 
to gain control over the world [the idea for the 
story, from the book of Alexandre Dumas]. 
Published first in German in the book Biaritz, 
(Berlin 1868) and served as a foundation for the 
“Protocols of the Elders of Zion”.
At the end of the book, pictures of the cemetery 
and Jews with Yellow Badge. Copy of cover of 
the German edition with caricature of a Jew 
pasted on the new binding.  
The author’s name is a pseudonym of Hermann 
Goedsche. 
39 pages, [28 picture-plates], 19.5cm. Good condi-
tion, rebound with cardboard. 

Opening Price: $120

[הרעיון  העולם  על  להשתלט  מזימתם  את  לתכנן  כדי 
לסיפור, מתוך ספר של אלכסנדר דיומא]. נתפרסם לרא־
ברלין   ,Biaritz) "ביאריץ"  הספר  בתוך  בגרמנית  שונה 

1868) ושימש כבסיס ל"פרוטוקולים של זקני ציון".
בסוף הספר צילומי בית העלמין וצילום דמויות יהודים 
עם טלאי צהוב. צילום עטיפת המהדורה הגרמנית ובה 

קריקטורת יהודי מודבקת על כריכה חדשה.
 Hermann) שם המחבר הוא פסבדונים של הרמן גדשה

.(Goedsche
כריכת  טוב,  מצב  ס"מ.   19.5 לוחות-תמונה],   28] עמ',   39

קרטון לא מקורית.

פתיחה: $120

536

537
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538. הודעה על הגבלת פתיחת חנות של 
יהודים, 1943 

Jude – Bescheinigung. ברלין, 1943.
הודעה המתירה ליהודי את פתיחת חנותו למכירת מזון 
 Kurt רק בין השעות 17:00 ל-18:00. על ההודעה חתום

Krause. גרמנית.
[1] דף, 21 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול לרוחבו.

פתיחה: $150

539. מסמכים אנטישמיים – ארצות-הברית
ארצות- אנטישמיים.  תכנים  בעלי  וחוברות  מסמכים 

הברית, שנות ה-40 עד שנות ה-70.
 The Zionist dream of world empire, :בין הכותרות
 Benjamin Franklin and the Jews, Mysterious
 The Cross ועוד; מצורפות שלש חוברות Jew Power

and The Flag ובהן מאמרים אנטישמיים.
סה"כ 11 פריטים, גודל משתנה, מצב טוב עד טוב מאד.

פתיחה: $120

538. Notice Restricting the 
Opening of Jewish Shop, 1943  
Jude – Bescheinigung. Berlin, 1943. 
Notice permitting Jew to open food store only 
between 5:00 p.m. to 6:00 p.m. The notice is 
signed by Kurt Krause. German. 
[1] Leaf, 21cm. Good condition. Folding marks 
along width. 

Opening Price: $150

539. Anti-Semitic Documents 
– USA 
Anti-Semitic documents and booklets. USA, 
1940's to 1970's. 
Among the titles: The Zionist Dream of World 
Empire, Benjamin Franklin and the Jews, 
Mysterious Jew Power, and more; attached 
are three booklets of "The Cross and The Flag" 
which contain anti-Semitic articles. 
Total of 11 items, various sizes, good to very good 
condition. 

Opening Price: $120

538539
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שואה ושארית הפליטה
Holocaust and She'erit Ha-Pleita

540. אוסף מסמכים אישיים – וינה, שנות 
ה-30

בלומשטיין  ואליזבט  פרידריך  של  אישיים  מסמכים   7
מוינה, רובם משנות ה-30. 

גלויות  זהות,  תעודת  סוכן,  של  רשיון  המסמכים:  בין 
מודפסות, מרשמים רפואיים חתומים ע"י ד"ר אדוארד 
 1939 בשנת  החותמות)  (עפ"י  אשר  רופא  אורנשטיין, 
הגזע  חוקי  עפ"י  ביהודים,  ורק  אך  לטפל  רשאי  היה 
הנאציים. חותמות השגרירות האמריקנית, משטרת וינה 

ועוד. גרמנית.
גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $200

540. Collection of Private 
Documents – Vienna, 1930's 
Seven personal documents belonging to 
Friedrich and Elisabeth Blumenstein of Vienna, 
mainly dating from the 1930's.
The documents include: an agent's license, 
identity papers, printed postcards, doctor's 
prescriptions signed by Dr. Edward Ornstein, 
a doctor, who by 1939 was licensed to treat 
Jewish patients only, in accordance with the 
Nazi racist laws. Ink stamps of the American 
Embassy, Viennese Police and others. German.
Varied sizes, good condition.

Opening Price: $200

541. אונדזער שפראך – יאסי, 1941 – מקום 
דפוס מזויף

אונדזער שפראך – אלפון ללימוד יידיש. [יאסי, 1941].
ימי  של  בעיצומם  מחתרתית  בהדפסה  יצאה  זו  חוברת 
אליעזר  ידי  על  שברומניה,  (יאסי)  יאש  בעיר  השואה 
פרנקל, מורה ליידיש בבית ספר "אורט" במקום. כהס־
וואה צוינו מקום וזמן ההופעה כ"ווארשע 1932". ראה 

חומר מצורף מתוך פנקס קהילות רומניה.
[17] דף. 21 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, רישומים בעט ובעפרון, 

דפים מנותקים ובלאי.

פתיחה: $300

541. Unzer Schprach – Iaşi, 1941 – 
Forged Place of Printing  
Unzer Schprach – for learning Yiddish, ar-
ranged according to the alphabet, [Iaşi, 1941].
This booklet was printed underground in the 
middle of the holocaust in the city of Iaşi in 
Romania, by Eliezer Frankel, a Yiddish teacher 
in the local Ort school. As a camouflage, the 
place and time of printing is noted as "Warsaw 
1932". See attached material from Encyclopedia 
of Jewish communities, Romania. 
[17] Leaves. 21cm. Fair condition. Stains, inscrip-
tions in pen and pencil, detached leaves and wear. 

Opening Price: $300

540541
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542. מעבר לחומה – מכתבים מארצות 
הכיבוש הנאצי, 1943

הכיבוש  בארצות  מחברים  מכתבים  לחומה,  מעבר 
הועדה  [הוצאת   .1943 אפריל  ישראל,  ארץ  הנאצי. 

לעניני גולה של הועד הפועל של ההסתדרות].
בסטנסיל,  ומשוכפלת  במכונת-כתיבה  מודפסת  חוברת 
ארץ- תנועת  חברי  ידי  על  ש"נכתבו  מכתבים  המכילה 

ישראל העובדת... אשר בארצות הכיבוש".
53 דף, 20 ס"מ. מצב בינוני, כתמי חלודה וקפלים (בעיקר בדף 

ראשון ואחרון).

פתיחה: $120

542. Beyond the wall – Letters 
from Nazi-occupied countries, 
1943  
Me'ever LaChoma [Beyond the wall], letters 
from friends in Nazi-occupied countries. Eretz 
Israel, beginning of April 1943 [published by 
the Committee for Diaspora Matters of the 
Histadrut Workers Committee].
Booklet typewritten and stenciled, containing 
letters that “were written by friends of the 
Eretz Israel Labor Movement… in occupied 
countries”.
53 leaves, 20cm. Fair condition. Foxing and fold 
marks.

Opening Price: $120

543. "אורט" – שתי חוברות
שתי חוברות בהוצאת "אורט", עם תצלומים מפעילויות 

הארגון:
דו"ח   –  1926 קישינב,  בעסאראביע".  אין  1. "ארט 
מהועד האזורי של אורט בסרביה מהשנים 1923-1925. 
על  מאסף   –  1935 קובנה,  פויערים".  ווערן  2. "מיר 

פעילות אורט בליטא.

גודל ומצב משתנים. עותקי ספריה לשעבר.

פתיחה: $120

543. Ort – Two Booklets 
Two booklets published by Ort, with photo-
graphs of the organization's activities:
1. Ort in Bessarabia. Kishinev, 1926 – a report 
of the Ort's Regional Committee in Bessarabia 
during 1923-1925.
2. Mir Verren Foierim. Kovna, 1935 – about 
Ort's activities in Lithuania.
Varied size and condition. An ex library copies. 

Opening Price: $120

544. כתב אישום נגד המועדון הגרמני של 
קהיר

 Le proces de l'antisemitisme; mémoire déposé
 au Tribunal Mixte du Caire pour Umberto
 Jabès et Cts. contre le Club Allemand du Caire,

.[         ]  .Leon Castro
תהליך האנטישמיות. זכרון דברים, הוגש לבית המשפט 
כנגד  ושותפיו,  (יעבץ?)  חאבז  אומברטו  מטעם  בקהיר 
ליאון  הגיש  האישום  כתב  את  בקהיר.  הגרמני  המועדון 
קסטרו, עו"ד ועיתונאי, פעיל בתנועה הציונית במצרים 

ובארגוני התנגדות לאנטישמיות. צרפתית.
קמטים,  עם  רכה  כריכה  טוב.  מצב  ס"מ.   34 עמ',   [7]  ,146

כתמי חלודה ומעט קרעים.

פתיחה: $150

1934

542
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544. Indictment Against the 
German Club in Cairo 
Le proces de l'antisemitisme; mémoire déposé 
au Tribunal Mixte du Caire pour Umberto 
Jabès et Cts. contre le Club Allemand du Caire, 
Leon Castro. [1934].
The process of anti-semitism. Memorandum, 
presented to court in Cairo on behalf of 
Umberto Jabès and his partners, against the 
German club in Cairo. The indictment was pre-
sented by Leon Castro, attorney and journalist, 
active in the Zionist movement in Egypt and in 
organizations opposing anti-Semitism. French.
146, [7] pages, 34cm. Good condition. Paper bind-
ing with creases, foxing stains and a few tears.

Opening Price: $150

545. מכתבים מד"ר חיים טרטקובר – וינה, 
1939

11 מכתבים מד"ר חיים טרטקובר, מנהל המשרד הארץ-
ישראלי של הסוכנות היהודית וראש קק"ל בוינה, מאי-

אוקטובר, 1939.
אשר  הנאציים  בחוקים  עוסקים  מודפסים,  מכתבים 
לפני  רכושם  ממכירת  מסים  לשלם  יהודים  אילצו 
הגירתם מה"רייך", מכירת נכסי נדל"ן ותשלומי מסי-הון 

לממשלת אוסטריה.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $350

545. Letters from Dr. Chaim 
Tartakover – Vienna, 1939  
11 letters from Dr. Chaim Tartakover, Director 
of the Eretz-Israel Office of the Jewish Agency 
and Director of the Jewish National Fund in 
Vienna, May-October 1939.
Printed letters concerning Nazi Laws that 
forced Jews to pay taxes on assets sold before 
emigrating from the "Reich", on property sales 
and equity taxes to the Austrian authorities.
Varying size and condition.

Opening Price: $350

546. גלויות שנשלחו מוינה לטרזינשטאט, 
1943

חיים  ישראל  יוהן  משפחת  בני  ע"י  שנשלחו  גלויות   7
מוינה, אל גב' אנטוניה רוט במחנה הריכוז טרזינשטאט, 

יוני-אוגוסט 1943.
פרטיים,  עניינים  בכ"י.  השאר  מודפסות,  גלויות   2
ואחותה.  האסירה  לשלום  ודאגה  מזון  חבילות  משלוח 

ללא בולים (במקור), פרט לגלויה אחת. גרמנית.
15X10 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, מעט קרעים.

פתיחה: $550

546. Postcards sent from Vienna 
to Theresienstadt, 1943 
7 postcards sent by the Johann Israel Haim 
family of Vienna, to Mrs. Antonie Rothe in 
the Theresienstadt concentration camp, June-
August 1943.
2 printed postcards, the others are handwrit-
ten. Personal matters, shipment of food parcels 
and worry for the welfare of the internee and 
her sister. No postage stamps (in the original) 
except one postcard. German.
10x15cm. Fair condition. Stains, slightly torn.

Opening Price: $550 545

546
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547. ספר "הבריחה", 1945-1948
תש"ו- "הבריחה",  הוצאת  למולדת.  היסורים  בנתיב 

תש"ח, 1945-1948.
ההמונית  הגירתם  את  המתעדים  תצלומים  עתיר  ספר 
של יהודי אירופה באופן לא חוקי מן המדינות ששוחררו 
בידי הצבא האדום אל חופי הים התיכון, ומשם בספינות 
מוקדשים  הספר  מן  חלקים  ארץ-ישראל.  אל  מעפילים 
בנתיבי  שצעדו  והיתומים  הילדים  שיירות  של  למסען 
הבריחה, בעוד שחלק אחר מתעד את מסעה ולכידתה 
ופ־ בהסברים  מלווה  אקסודוס.  המעפילים  ספינת  של 
סוקים מן התנ"ך, בשלש שפות: עברית, יידיש ואנגלית.

ב"הגנה"  בחיר  חבר  דקל,  [אפרים]  מאת  דברי-הקדמה, 
וממארגני ה"בריחה".

[104] דף, 25X34 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $400

548. העולם שנעלם – ספר תצלומים 
 THE VANISHED  – וועלט  פארשוואונדענע  די 
WORLD, אלבום תצלומים ערוך בידי רפאל אברמוביץ, 

ניו-יורק, 1947.
במזרח  יהודיות  קהילות  של  תצלומים  מכיל  הספר 
רחובות,  בתי-כנסת,  של  רבים  תצלומים  כולל  אירופה, 

בתי-מסחר, אנשים וחיי יום-יום.
התצלומים בספר מחולקים לשני חלקים: ערים יהודיות 
ואנשים יהודים. מציגים את ימיו היפים של העם היהודי 
של  איור  הכריכה  על  השואה.  טרם  אירופה  במזרח 

שלמה יודובין.
כריכה  כתמים,  מעט  טוב.  ס"מ.מצב   27X20 עמ',   [9]  ,575

מעט רופפת.

פתיחה: $300

547. Ha-Brycha, 1945-1948 
In the Path of Suffering to the Homeland. 
Published by “Ha-Brycha”, 1945-1948.
Importent book with many photographs which 
document the European Jews massive illegal 
emigrations from countries that were freed by 
the Red Army to the shores of the Mediterranean 
sea, and from there to the Land of Israel through 
the boats of the Ma’apilim [illegal immigrants]. 
Parts of the book are dedicated to the journey 
of the children and the orphans who walked 
through the paths of the escape, while another 
part of the book documents the journey and 
capture of the Exodus. Comes with explanations 
and verses from the Bible in three languages: 
Hebrew, Yiddish and English.
Foreword by [Ephraim] Dekel, select member 
of the "Haganah" and among the instigators of 
the “Brycha”.
[104] Leaves, 34x25cm. Good condition.

Opening Price: $400

547548
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548. The Vanished World  
The Vanished World, Book with many 
Photographs, edited by Raphael Abramovich, 
New-York, 1947.
Includes photographs of Jewish Communities in 
East Europe, photographs of many Synagogues, 
streets, stores, people and every day life.
photographs divided in 2 parts: Jewish cities 
and Jewish people. Potographs are presenting 
the pleasant days of the Jews in Eat Europe 
before the Holocaust. Cover illustrated by 
Shlomo Yudovin. Yiddish and English.
575, [9] pages, 20.5x27cm. Good condition. Few 
Stains, Binding is slightly loose.  

Opening Price: $300

549. חורבננו בתמונות - ברגן בלזן, 1946
פאול  אולבסקי,  רפאל  בעריכת  בתמונות,  חורבננו 
ליהודים  המרכזי  הועד  הוצאת  רוזנטל.  ודוד  טרפמן 

המשוחררים באזור הבריטי, ברגן בלזן, דצמבר 1946.
הרייך  של  מעלייתו  החל  וחשוב,  נדיר  צילומי  תיעוד 
השלישי ועד שחרור מחנות המוות. כולל 115 תצלומים 
האקציות  מהגטאות,  תצלומים  ביניהם  בשחור-לבן, 

והסלקציות. יידיש, עברית, אנגלית וגרמנית.
38 דף, 30X37 ס"מ. מצב טוב, כרוך מחדש בכריכה קשה ועליה 

מודבקת הכריכה המקורית. אקס-ליבריס, חותמות-ספריה.

פתיחה: $400

549. Our Destruction in 
Photographs – Bergen Belsen, 1946  
Our destruction in photographs, com-
piled by Rafael Olavsky, Paul Trepman and 
David Rosenthal. Published by The Central 
Committee for Liberated Jews in the British 
Region, Bergen Belsen, December 1946. 
An important, rare, photographed documen-
tary, beginning with the rise of the Third Reich 
until the liberation from the death camps. 
Contains 115 black and white photographs, in-
cluding photographs from the ghettos, aktzias 
(actions) and selektzias (roundups). Yiddish, 
Hebrew, English and German.
38 leaves, 37x30cm. Good condition, newly 
bound with hard cover, original cover pasted on 
it. Ex Libris, library stamps.

Opening Price: $400

550. הגטו בימינו – פראג, 1946
Ghetto Nasich Dnu, Mirko Tuma. פראג, 1946.

עד  בטרזינשטאט  המחבר  של  שהותו  על  בימינו.  הגטו 
לשחרור המחנה, עם תריסר איורים בשחור לבן, מהחיים 
במחנה: תלייה המונית לצד מפקד נאצי מחייך, המעבר 

לגטו, מעבר של יהודים ממחנה בגרמניה, ועוד. 
טומה – יליד פראג 1921, אסיר בטרזינשטאט למשך 3.5 
שנים; בעת שהותו שם כתב מספר שירים ותרגם מחזה 

של שיקספיר. צ'כית.
טוב.  מצב  ס"מ.   24.5 לוחות-איורים,   [12] עמ',   [8]  ,57  ,[1]

כרוך מחדש.

פתיחה: $100

549
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551. משפטי נירנברג, 1945
War Crime Trials. נירנברג, גרמניה, 20.11.1945.

במכונת-כתיבה  מודפסת  נירנברג,  משפטי  על  חוברת 
של  הישיבה  סדר  תיאור  כוללת  בסטנסיל.  ומשוכפלת 
 21 ופירוט  בנירנברג  הבינלאומי  הדין  בבית  הנאשמים 

הנאשמים ותפקידיהם.
כפי הנראה חולקה בזמן המשפט.

מנותק  ראשון  דף  כתמים,  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   27 דף,   [8]
חלקית.

פתיחה: $120

550. The Ghetto in Our Days – 
Prague, 1946  
Ghetto Nasich Dnu, Mirko Tuma. Prague, 
1946.
The ghetto in our days. The experiences of the 
author during his internment in Theresienstadt 
until the camp's liberation, with a dozen black 
and white illustrations of life in the camp: a 
mass hanging watched by a smiling Nazi offi-
cer, transfer to the ghetto, transfer of Jews from 
a camp in Germany, and more.
Tuma – born in Prague in 1921, interned in 
Theresienstadt for 3.5 years; during his im-
prisonment he composed several poems and 
translated a play from Shakespeare. Czech.
[1], 57, [8] leaves, [12] illustration-plates, 24.5cm. 
Good condition. New binding. 

Opening Price: $100

551. The Nuremberg Trials, 1945 
War Crime Trials. Nuremberg, Germany, 
20.11.1945.
Nuremberg Trials, typewritten and stenciled 
booklet. Includes a description of the seat-
ing order of the accused at the International 
Tribunal of Nuremberg and an enumeration of 
the 21 defendants and their functions.
Probably distributed during the trials.
[8] Leaves, 27cm. Good condition. Few stains, 
first leave is partially detached.

Opening Price: $120

552. עתון "פרייע יוגנט" – בלגיה, שנות 
ה-40

החופשי"].  ["הנוער   Jeunesse Libre  – יוגנט  פרייע 
בריסל, 1945-1948.

הבורוכובי  הנוער  עתון  של  רצופים)  (לא  גליונות   12
ושוויץ.  בלגיה  בצרפת,  הופץ  העתון  יוגנט".  "פרייע 

צרפתית.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

552. "Fraye Yugent" Journal – 
Belgium, 1940's  
Fraye Yugent - Jeunesse Libre ["Free Youth"]. 
Brussels, 1945-1948.
12 issues (not consecutive) of the Borochovian 
youth journal "Fraye Yugent". The journal was 
distributed in France, Belgium and Switzerland. 
French.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $120
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553. אונזער שטימע - צרפת, 1944
יידישן  פון  ארגאן  שלנו],  [הקול  שטימע  אונזער 
[בטאון  רייך  פראנק  אין  פארבאנד  סאציאליסטישן 
צרפת,  בצרפת].  היהודיים  הסוציאליסטים  להתאחדות 

ספטמבר 1944.
בסטנסיל  ושוכפל  כתיבה  במכונת  נדפס  ביידיש.  עתון 

מצד אחד של הדפים, שני טורים בכל עמוד.
10 דף, 31 ס"מ. מצב בינוני. כתמי חלודה, דפים מנותקים, מעט 

קרעים וקיפולים.

פתיחה: $120

553. Undzer Shtime – France, 1944
Undzer shstime [our voice], organ fun yidishen 
socialistishen farband in frankraykh [journal 
of Jewish Socialist Organization in France]. 
France, September 1944.
Yiddish journal. Printed on a type writer and 
stenciled on one side of leaves, two columns on 
each leaf.
10 leaves, 31cm. Fair condition. Foxing, detached 
leaves, few tears and folding marks.

Opening Price: $120

554. חוברות לימוד - חותמות מברגן בלזן, 
1945

7 חוברות לימוד. הוצאת YMCA, ג'נבה, 1945.
מתכות,  עם  עבודה   – שונות  מלאכות  ללימוד  חוברות 
בעמוד  חותמת  החוברות  בכל  ועוד.  חשמל  התקנות 
אפטיילונגפאר  קולטור  קאמטעס  "צענטראל  השער 

אויסבילדונג בערגן בלזן". פולנית.
23 ס"מ. מצב בינוני, כתמי חלודה.

פתיחה: $100

554. Study Booklets – Stamps 
from Bergen Belsen, 1945  
7 study booklets. Published by YMCA, Geneva, 
1945.
Booklets for studying various trades – work 
with metals, electric installations etc. In all the 
booklets there is a stamp on the title page from 
Bergen Belsen. Polish.
23cm. Fair condition, foxing.

Opening Price: $100

555. "יזכור" – מינכן, 1946
אוטיליין],  סנט  של  [הקול   St. Ottiliener Sztime

בעריכת א' אקסלרוד. (מינכן), 1 במאי 1946.
סנט  בבית-החולים  אור  ראה  אשר  יהודי,  עתון  גליון 
אוטיליין הסמוך ללנדסברג (כ-70 ק"מ ממינכן). במקום 
קיים מנזר אשר שימש כבית-חולים לצבא הגרמני; עם 
בבית-החולים  אושפזו  השניה,  העולם  מלחמת  סיום 
פיסי,  ולשיקום  רפואי  לטיפול  שנזקקו  ניצולי-שואה 

תחת פיקוח רופאים אמריקנים.
בשער הגליון תפלת "Jizkor!" ["יזכור"], בגופו מאמרים 
וכן שירים מאת המשורר לייוויק הלפרן. יידיש, באותיות 

לטיניות.
עטיפת  חלודה,  קרעים, כתמי  מצב בינוני.  ס"מ.  עמ', 31.5   12

נייר קרועה ומנותקת.
נדיר.

פתיחה: $150
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556. זכרון לעובדי הכפייה היהודיים - 
תוניס, 1946

פי  אלמאניא  ג'ל  תחת  אליהוד  אלכ'דדאמה  תדכרת 
תונס, מאת פרג'י חי גצטין גז (גיג'). תוניס, [1946].

הגרמנים  עול  תחת  היהודיים  הכפייה  לעובדי  "זכרון 
בתוניס". על מאורעות השואה במדינת תוניס. 

תוניס,  לרבני  המחבר, "השכבה"  של  אחיו  למנוחת  שיר 
שנרצחו  יהודים  של  פורטרטים  הרבנים.  רשימת  עם 
(באותיות  בערבית   .1945-1943 בשנים  הנאצים  בידי 

עבריות), עברית וצרפתית.
ומעט  קרעים  מעט  בינוני,  מצב  ס"מ.  עמ', 22   [46] ,[12] ,32

כתמים בשולי הדפים.

פתיחה: $120

557. הסתדרות החלוץ באיטליה – שלש 
חוברות, 1946-1947

3 חוברות בהוצאת הסתדרות "החלוץ-האחד" באיטליה, 

556. Commemoration for the 
Coerced Jewish Workers – Tunis, 
1946  
Tidkarat al-Khaddaman al-Yahud tahta jil 
Almaniyah fi Tunis, by Pargi Chai Gatztin Gaz 
(Gij). Tunis, [1946]. 
“In commemoration of the Jewish workers 
coerced under the burden of the Germans in 
Tunis”. Concerning the events of the Holocaust 
in Tunis. Poem dedicated to the author’s broth-
er, “Hashkava” to the Tunisian rabbis, with a 
list of the rabbis. Portraits of Jews murdered by 
the Nazis during the years 1943-1945. Arabic 
(in Hebrew letters), Hebrew and French. 
32, [12], [46] pages, 22cm. Fair condition, few 
tears and stains on page margins. 

Opening Price: $120

557. Histadrut Ha-Chalutz in 
Italy – 3 Booklets, 1946-1947  
3 booklets published by the Histadrut “Ha-
Chalutz Ha-Echad” in Italy, local committee of 
Bari. Italy, 1946-1947.
“Letters from Eretz Israel”, includes letters 
from Kibbutz members in Israel; “Reports from 
the Mother and Child Convention”; “Deeds of 
the Hasmoneans”, a historical review for the 
festival of Hanukkah. Typewritten and sten-
ciled, with illustrations on the covers.
3-7 pages in each booklet, 32cm. Fair condition. 
Stains, folding marks and tears.

Opening Price: $120

555. Yizkor – Munich, 1946 
St. Ottiliener Sztime [The Voice of St. Ottilien], 
edited by A. Axelrod. (Munich), May 1st, 1946. 
Jewish newspaper issue published in St. Ottilien 
Hospital near Landsberg (approximately 70 
km. from Munich). There is a monastery there 
which served as a hospital to the German 
army; upon the termination of World War II, 
holocaust survivors in need of medical care and 
physical rehabilitation were hospitalized there 
under the supervision of American physicians. 
Upon title page of issue a prayer of Jizkor! 
[Yizkor]. Also includes articles and poems by 
the poet Leyvik Halpern. Yiddish in Latin letters. 
12 pages, 31.5cm. Fair condition. Tears, foxing, 
detached and torn paper cover.
Rare. 

Opening Price: $150

הועד האזורי בבארי (Bari). איטליה, 1946-1947.
"מכתבים מארץ ישראל", כוללת מכתבים מחברי קיבוץ 
בארץ; "דין וחשבון מועידת האם והילד"; "מעשי החש־
מודפ־ החנוכה.  חג  לקראת  הסטורית  סקירה  מונאים", 
איורים  עם  בסטנסיל,  ומשוכפלות  במכונת-כתיבה  סות 

על העטיפות.
קפלים  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   32 חוברת,  בכל  עמ'   3-7

וקרעים.

פתיחה: $120
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558. כתבי-עת לשארית הפליטה – אוסטריה
1-3. שלשה גליונות ירחון האיחוד העולמי "פועלי ציון". 
ליום  מוקדש  אפריל  גליון  שער   .1947 מרץ-מאי  וינה, 

השנה למרד גטו ורשה ועליו איור מאת ארתור שיק.
13-21 עמ' בכל גליון, 30 ס"מ. מצב בינוני, כתמי חלודה. 

הועדה  הוצאת   ."Judische Rundschau" 4. גליון 
לינץ,  באוסטריה,  האמריקאי  לאזור  המרכזית  היהודית 

1.12.1946. גליון מס' 7. 
8 עמ', 30 ס"מ. מצב בינוני. מעט קרעים, כתמי חלודה.

פתיחה: $200

558. Journals for the She’erit 
Hapleita – Austria 
1-3. Three issues of the monthly magazine of 
“Po’alei Tzion” Organization. Vienna, March-
May 1947. The title page of the April issue is 
dedicated to the first anniversary of the Warsaw 
Ghetto Uprising and has an illustration by 
Arthur Szyk.
13-21 pages in each issue, 30cm. Fair condition, 
foxing.
4. Issue of the "Judische Rundschau". 
Published by the Central Jewish Committee for 
the American Zone of Austria, Linz, 1.12.1946. 
Issue no. 7.
8 pages, 30cm. Fair condition. Few tears, foxing.

Opening Price: $200

559. Ilya Ehrenbeurg – The Black 
Book – Romania  
Cartea Neagra, Ilya Ehrenbeurg. Romania, 
[1946?].
The first volume of "The Black Book", that 
documents the crimes against the Jews during 
World War II, and the active struggle fought 
against the Nazis. Ilya Ehrenbeurg and Vasili 
Grossman edited the book; both were Red 
Army reporters during World War II, amongst 
the first reporters to expose news of the death 
camps. At the end of the book there is an ap-
pendix that contains rare pictures of the life of 
the Jews in the ghettos. Romanian.
290, [2] pages, [15 photograph plates]. Fair 
condition.

Opening Price: $200

559. איליה ארנבורג – הספר השחור 
– רומניה

Cartea Neagra, Ilya Ehrenbeurg. רומניה, [1946?].
הפשעים  את  המתעד  השחור",  "הספר  של  ראשון  כרך 
את  וכן  השנייה,  העולם  מלחמת  בזמן  היהודים  נגד 
נגד  המרי  בתנועות  יהודים  שלקחו  הפעיל  המאבק 
וואסילי  ארנבורג  איליה  ערכו  הספר  את  הנאצים. 
השניה  העולם  מלחמת  בעת  כתבים  שניהם  גרוסמן, 
מטעם הצבא האדום, בין הכתבים הראשונים שפרסמו 
נספח  הספר  בסוף  ההשמדה.  מחנות  דבר  על  ידיעות 
המכיל תמונות נדירות מחיי היהודים בגטאות. רומנית.

290, [2] עמ', [15 לוחות תמונה]. מצב בינוני. 

פתיחה: $200
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560. חוברת איורים – זילזינצקי - מינכן, 
1946

אסיר].  [אלבום   K.Z. Album, Jerzy Zielezinski
מינכן, 1946.

חוברת איורים המתארת את החיים בגטו ואת חוויותיו 
בארבע  ואינדקס  הקדמה  הריכוז.  ממחנה  האמן,  של 

שפות - אנגלית, גרמנית, צרפתית ופולנית.
בינוני,  מצב  ס"מ.   29.5 עמ',   [4] תמונה,  לוחות   18 עמ',   [5]

עטיפה מנותקת.

פתיחה: $150

560. Booklet with Illustrations – 
Zielezinski – Munich, 1946  
K.Z. Album [prisoner album], Jerzy Zielezinski. 
Munich, 1946.
A booklet with illustrations that describe life 
in the ghetto and the experiences of the artist 
from the concentration camps. Introduction 
and index in four languages – English, German, 
French and Polish.
[5] Pages, 18 photograph plates, [4] pages, 29.5cm. 
Fair condition, detached cover.

Opening Price: $150

561. רשימת יהודים משוחררים שהגיעו 
לשבדיה, 1946

 Liberated Jews Arrived in Sweden in 1945, List
No. 1. שטוקהולם, 1946.

יהודים  של  וכן  לשבדיה,  שהגיעו  יהודים  של  רשימה 
על-פי  מסודרת   .1945 שנת  במהלך  שם,  שנפטרו 

מדינת-מוצא. אנגלית.
[1], 159 עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב, עטיפה רופפת.

פתיחה: $150

561. List of Liberated Jews that 
Arrived in Sweden, 1946  
Liberated Jews Arrived in Sweden in 1945, List 
No. 1. Stockholm, 1946.
A list of Jews that arrived in Sweden, and the 
Jews that died there during 1945. Arranged ac-
cording to land of origin. English.
[1], 159 pages, 21.5cm. Good condition, loose cover.

Opening Price: $150
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562. קונגרס שני של שארית הפליטה, 1947
דער  אין  הפליטה  שארית  דער  פון  קאנגרעס  2-טער 
השני  [הקונגרס  דייטשלאנד  פון  זאנע  אמעריקאנער 
בגרמניה].  האמריקני  באיזור  הפליטה  שארית  של 
 ,(Bad Reichenhall העקורים,  (מחנה  באד-רייכנהאל 

פברואר 1947. נדפס ברגנסבורג.
שלשה נאומים שנישאו בקונגרס זה. יידיש ואנגלית.

8, 12 עמ', 22 ס"מ. מצב בינוני, כתמי חלודה, עטיפה פגומה.

פתיחה: $150

562. 2nd Congress of the “She’erit-
Ha-Pleita”, 1947  
2nd Congress of the She’erit Ha-Pleita in the 
American Zone of Germany. Bad-Reichenhall, 
February 1947. Printed in Regensburg.
Three speeches delivered at the Congress. 
Yiddish and English.
8, 12 pages, 22cm. Fair condition, foxing, stained 
cover, slightly torn and worn out.

Opening Price: $150

563. נצח ישראל – מינכן, 1948
של  הדת  וחיזוק  לחינוך  המחלקה  הוצאת  ישראל,  נצח 

ועד ההצלה. מינכן, אלול תש"ח, ספטמבר 1948.
גליון מס' 4 של כתב-עת עבור שארית הפליטה בגרמ־
ניה. מאמרים מאת הרב י"ל הכהן פישמאן-מיימון, הרב 
עוזיאל,  חי  מאיר  ציון  בן  הרב  (בר-אילן),  ברלין  מאיר 

הרב א"י אונטרמאן ורבנים נוספים.
לאורך  במרכז  קפל  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   30 עמ',   24

החוברת.

פתיחה: $100

563. Netzach Israel – Munich, 
1948 
Netzach Israel, published  by the Education 
and Religion Reinforcement Department of the 
Va’ad Ha-Hatzalah. Munich, September 1948.
Fourth issue of a newspaper written for the 
She’erit Ha-Pleita in Germany. Essays by Rabbi 
Y. L. HaCohen Fishman, Rabbi Meir Berlin 
(Bar-Ilan), Rabbi Ben Tzion Meir Chai Uziel, 
Rabbi I. Y. Unterman and additional rabbis. 
24 pages, 30cm. Fair condition. Stains, central 
length folding mark.

Opening Price: $100

564. אוסף תקליטים בנושא השואה
1-2. 6 מיליון קטגורים, שני תקליטים. בראשון: פרשת 
התביעה; בשני: הסנגוריה והחקירה הנגדית, פסק הדין 

וגזר הדין.
3. עדויות במשפט אייכמן.

4. הילד בשואה, קריאה: שמאי רוזנבלום, 1965.
שמאי  מאת  תסכית  השואה,  קדושי  לזכר  5. "יזכור" 

רוזנבלום. עברית, אנגלית ויידיש. 
גבורת  על  דוקומנטרית  תכנית  כליון,  מול  6. גבורה 

היהודים בשואה, מאת שמאי רוזנבלום. 
7. והגדת לבנך, תכנית דוקומנטרית על השואה והגבו־

רה, מאת שמאי רוזנבלום. 

מצב טוב. קרעים בחלק מהעטיפות.

פתיחה: $150
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565. כוכב האפר – ק. צטניק וגרשון קניספל
גרשון  מאת  ליטוגרפיות  צטניק,  ק.  מאת  האפר,  כוכב 

קניספל. הוצאת "המנורה", תל-אביב, 1967.
השער  דף  לפני  ואנגלית.  יידיש  בעברית,  טקסטים 
ומבקר  לסופר  קניספל,  גרשון  של  בכתב-ידו  הקדשה 

הספרות א"ב יפה.

566. תנועות-נוער חלוציות בצרפת, 
1949-1950

חלוציות  תנועות-נוער  הנהלות  מאת  מכתבים  אוסף 
בצרפת (בעיקר מרכז "החלוץ" בצרפת ותנועת "גורדו־
ניה"), נשלחו אל המחלקה לנוער ולחלוץ של הסוכנות 

היהודית בירושלים, 1949-1950.
דו"חות על מפעל ההכשרה החלוצית בצרפת (תנועות-
פעילות  על  שוטפים  דיווחים  וחוות-הכשרה),  נוער 
העתקי-פרוטוקולים,  בקשות-סיוע,  בצרפת,  התנועות 
גם  כולל  האוסף  ועוד.  עבריים,  ספרי-לימוד  שליחת 
העתקי-מכתבים שנשלחו מהמחלקה לנוער ולחלוץ אל 

הנהלות התנועות השונות בצרפת.
כ-50 מסמכים. גודל משתנה, מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $150

565. Kochav HaEfer (The Star 
of Ash) – K. Tzetnik and Gershon 
Knispel 
Kochav HaEfer, by K. Tzetnik, lithographs by 
Gershon Knispel. Hamenora Publishing, Tel 
Aviv, 1967.
Texts in Hebrew, Yiddish and English. Before 
the title page is a dedication in Gershon 
Knispel's handwriting to the author and litera-
ture critic A. B. Yaffe.
215 pages, 22.5x31cm. Good condition. Few 
stains. Loose spine, damages to cover margins.

Opening Price: $150566. Youth Groups of Pioneers in 
France, 1949-1950
A collection of letters from the directors of 
pioneers youth groups in France (primarily 
HaChalutz center in France and the Gordonia 
movement), sent to the Jewish Agency Youth 
and Pioneer Department in Jerusalem, 
1949-1950.
Reports of HaChalutz Hachshara project in 
France (youth groups and hachshara farms), 
routine reports of the movements' activities in 
France, requests for assistance, protocol copies, 
sending Hebrew textbooks, etc. The collection 
also includes copies of letters that were sent 
from the Youth and Pioneer Department to 
directors of the various movements in France.
About 50 documents. Varied size, fair-good 
condition.

Opening Price: $150

564. A Collection of Records 
about the Holocaust 
1-2. 6 million categories, two records. The first: 
the claim; the second: the defense and the cross-
examination, the ruling and the sentence.
3. Testimonies at the Eichmann trial. 
4. The child during the holocaust, reading: 
Shamai Rosenblum, 1965.
5. Yizkor in memory of those killed in the 
holocaust, a radio play by Shamai Rosenblum. 
Hebrew, English and Yiddish. 
6. Heroism in the Face of Destruction, a docu-
mentary on the heroism of the Jews during the 
holocaust, by Shamai Rosenblum.
7. Tell Your Son, a documentary on the holo-
caust and the heroism, by Shamai Rosenblum.
Good condition. Tears to some of the covers. 

Opening Price: $150

שדרה  כתמים.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   31X22.5 עמ',   215
רופפת, פגמים בשולי הכריכה.

פתיחה: $150

565
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567. תנועות-נוער חלוציות באנגליה, 
1949-1950

חלוציות  תנועות-נוער  הנהלות  מאת  מכתבים  אוסף 
נשלחו  "חוליה"),  קבוץ  "החלוץ",  ("הבונים",  באנגליה 
בי־ היהודית  הסוכנות  של  ולחלוץ  לנוער  המחלקה  אל 

רושלים, 1949-1950.
מחוות  חוויות  באנגליה,  ההכשרה  קיבוצי  על  דו"חות 
בקשות-סיוע,  פעילות,  על  שוטפים  דיווחים  ההכשרה, 
ועוד. האוסף כולל העתקים רבים של מכתבים, שנשלחו 
מהמחלקה לנוער ולחלוץ אל הנהלות התנועות השונות 

באנגליה.
למעלה מ-40 מסמכים. גודל משתנה, מצב בינוני-טוב. 

פתיחה: $150

567. Youth Groups of Pioneers in 
England, 1949-1950  
A collection of letters from the directors of the 
pioneers youth groups in England (HaBonim, 
HaChalutz, Kibbutz Hulia), sent to the Jewish 
Agency Youth and pioneer Department in 
Jerusalem, 1940-1950.
Reports on the Hachshara Kibbutzim in 
England, experiences from the Hachshara 
farms, routine reports in activities, requests of 
assistance, etc. The collection includes many 
copies of letters that were sent from the Youth 
and Pioneer Department to the directors of the 
various movements in England.
More than 40 documents. Varied size, fair-good 
condition.

Opening Price: $150

568. יהודים בתנועה הפרטיזנית – רומא, 
1948

דער יידישער אנטייל אין דער פארטיזאנער באוועגונג 
רומא,  קאגאנאוויטש.  משה  סאוועט-רוסלאנד,  פון 

.1948
השתתפות יהודים בתנועה הפרטיזנית של רוסיה הסו־
בייטית. המחבר – ראש הועדה ההיסטורית של "פח"ח" 

[פרטיזנים, חילים, חלוצים] באיטליה.
כריכה  חלודה.  כתמי  בינוני.  מצב  ס"מ.  עמ'. 24   XI, 404 ,[8]

מוכתמת.

פתיחה: $100

568. Jews of the Partisan 
Movement – Rome, 1948
Der yidisher antayl in der partizaner-bavegung, 
Moshe Kaganovich. Rome, 1948. 
Jewish participation in the partisan movement 
of Soviet Russia. The author – head of his-
torical committee Pachach [Partisan, Soldiers, 
Chalutzim] in Italy.
[8], XI, 404 pages, 24cm. Fair condition. Foxing. 
Stained cover. 

Opening Price: $100

567568
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569. שארית הפליטה בגרמניה – אוסף 
ספרים

אוסף ספרי יידיש, שנדפסו בגרמניה, שנות ה-40:
שלום  השגות,  קליינע  מיט  מענטשעלעך  1. קליינע 

עליכם. הוצאת "מנורה", ברלין, 1943.
2. עם שטארבט א שטעטעל, אברהם וויסבראד. מינכן 

.1948
[הקבוצה  ישראל  ארץ  אין  קבוצה  רעליגיעזע  3. די 
הדתית בארץ ישראל], חנוך ח. הוצאת "הקיבוץ הדתי", 

מינכן 1947.
4. חורבן לעטלאנד [חורבן ליטא], מקס קאופמן. מינכן, 

.1947
[בעיות  שאפן  קינסטלערישן  פון  5. פראבלעמען 
ניוועלט,  הוצאת  שרייער.  אפרים  האומנותית],  היצירה 

מינכן, 1948.
הוצאת  קאטשערנינסקי.  ש.  גייען!..,  6. פארטיזאנער 

הסתדרות פח"ח, וילנה, 1944.
7. זיין לירער, שלמה וואזאגער. הוצאת ניוועלט, מינכן, 

1948. ספר שירים חתום ע"י המשורר.
שאליט.  לוי  מתנו],  געשטארבן [כך  מיר  זיינעו  8. אזוי 

מינכן, 1949.
באפ־ הוצאת  מאלי.  מאלשא  [המבול],  9. געוויטער 

רייונג, מינכן, 1948.
באפ־ הוצאת  בערלינסקי.  ש.  אויף,  גייט  לעבן  10. א 

רייונג, מינכן, 1948.
קורלאנד.  לייב  קצרים],  [סיפורים  טעג  11. פארכטיגע 

לנדסברג, 1948.
גוטמאן.  מ.ב.  קודר],  [יום  טעג  12. פארוואלקנטע 

הוצאת אליין, ברגן-בלזן, 1949.
הוצאת  [ביוגרפיה].   ,1881-1917 בארכאוו  13. בער 

פועלי ציון, גרמניה, 1946.
פראגע,  נאציאנאלע  די  און  אינטערעסן  14. קלאסן 

בער באראכאוו. הוצאת פועלי ציון, מינכן, 1947.
ניו  הוצאת  זרובבל.  ויכוח,  15. דרייסיק-יאריקער 

וועלט, גרמניה, [1947].
סירקין.  נחמן  היהודית],  [הבעיה  פראגע  יידן  16. די 

הוצאת פועלי ציון, מינכן, 1947.

569. She'erit Ha-Pleita in 
Germany – A Collection of Books
A collection of Yiddish books, printed in 
Germany, 1940's.
1. Kleine Menchelach mit Kleina Hasogos, 
Shalom Aleichem. Menorah Publishing, Berlin, 
1943.
2. Em Shtarbet a Shtetl, Avraham Weisbrod. 
Munich, 1948.
3. Di Religieze Kvutza in Eretz Yisroel [The 
Religious Group in Eretz Yisrael], Chanoch Ch. 
Hakibbutz Hadati Publishing, Munich, 1947.
4. Churban Letland [The Destruction of 
Lithuania], Max Kaufman. Munich, 1947.
5. Problemen fun Kinstlerishen Shaffen 
[Problems of Artistic Creativity], Ephraim 
Shreier. Nievelt Publishing, Munich, 1948.
6. Partisaner Gein!.., S. Katsherninsky. 
Histadrut Pachach Publishing, Vilna (Vilnius), 
1944.
7. Zein Lirer, Shlomo Wazager. Nievelt 
Publising, Munich, 1948. A poetry book signed 
by the poet.
8. Azoi Zeinou Mir Geshtarben [So We Died], 
Levi Shalit. Munich, 1949.
9. Geviter [The Flood], Malsha Mali. 
Bafreiyong Publishing, Munich, 1948.
10. A leben geit Oif, S. Berlinsky. Bafreiyong 
Publishing, Munich, 1948.
11. Farchtige Teg [Short Stories], Leib Korland. 
Landsberg, 1948. 
12. Farvalkente Tog [Dark Day], M. B. Gutman. 
Alein Publishing, Bergen Belsen, 1949.
13. Ber Borochov 1881-1917, [Biography]. 
Poalei Tzion Publishing, Germany, 1946.
14. Klasen Interesen Un Di Nationale Frage, 
Ber Borochov. Poalei Tzion Publishing, 
Munich, 1947.
15. Dreisik-yoriker Vikuach, Zerubavel. 
Nievelt Publishing, Germany, 1947.
16. Di Yidden Frage [The Jewish Problem], 
Nachman Sirkin. Poalei Tzion Publishing, 

17. אוסף חומר, א.ד. גורדון. הוצאת פועלי ציון, מינכן, 
.1947

18. א דור פון בראשית, ש. בערלינסקי. מינכן, 1947.
19. איינער קעגן אלעמען, ברל כצנלסון. הוצאת פועלי 

ציון, מינכן, 1947.
הוצאת  כצנלסון.  ברל  שריפטן,  20. אויסגעווילטע 

פועלי ציון, מינכן, 1948.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $750

Munich. 1947.
17. A Collection of Material, A. D. Gordon. 
Poalei Tzion Publishing, Munich, 1947.
18. A Dor Fun Bereishis, S. Berlinsky. Munich, 
1947.
19. Ainer Kegen Alemen, Berl Katznelson. 
Poalei Tzion Publishing, Munich, 1947.
20. Oisgevilte Shriften, Berl Katznelson. Poalei 
Tzion Publishing, Munich, 1948.
Varied size and condition.

Opening Price: $750
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570. מסמכים אישיים – פולין, שנות ה-40
בוצ'אץ',  העיר  תושב  בינדר,  וולף  של  תעודות   5

.1943-1946
רשיון עבודה בגטו (עם תצלום); אישור נסיעה מבוצ'אץ' 
המלחמה,  לאחר  בקטוביץ'  שהיה  אישור  לקופיצ'נה; 
משרדי  של  חותמות  ופולנית.  גרמנית   .1945-1946

השלטון הגרמני בפולין הכבושה.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

570. Personal Documents – 
Poland, 1940's 
5 Certificates of Wolf Binder, resident of the 
city of Buchach, 1943-1946.
A work permit in the ghetto (with photograph); 
travel permit from Buchach to Kopyczyne; a 
permit that he was in Katowitz after the war, 
1945-1946. German and Polish. Stamps of 
the German government offices in conquered 
Poland.
Various size and condition.

Opening Price: $120

571. חמשה מסמכים - שארית הפליטה, 
המדור לחיפוש קרובים

לחיפוש  מהמדור  פרימורגן  דוד  אל  מכתבים  1-2. שני 
שאלונו  קבלת  מאשרים  בראשון   .1945-46 קרובים, 
אודות רבקה פרימורגן. במכתבם השני מודיעים כי לא 

הצליחו לאתרה.
 .1945-46 ברקאי,  להלן  מהג'וינט  גלויות  3-4. שתי 
 HIAS-מה מזון  חבילת  קבלת  מאשרות  הגלויות  שתי 
 (Hebrew Sheltering and Immigrant Aid

.(Society
5. טלגרמה לג'וינט, טהרן, 1949. עניינה - אישור קבלת 

חבילות מזון.

גודל משתנה. מצב טוב.

פתיחה: $120

571. Five documents – She'erit 
Ha-Pleita, Seeking Relatives 
1-2. Two letters to David Freimorgan from the 
Section for Seeking Relatives, 1945-1946. In the 
first letter, they confirm receiving his question 
about Rivka Freimorgan. In the second, they 
inform him that they could not locate her.
3-4. Two postcards from The Joint to Helen 
Barkai, 1945-1946. The two postcards confirm 
receiving the food package from the HIAS 
(Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society).
5. A telegram to The Joint, Teheran, 1949. Subject 
– confirmation of receiving food packages.
Varied size. Good condition.

Opening Price: $120
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572. שלש תעודות
של  המרכזי  "הועד  של  הספורט  אגודת   – חבר  כרטיס 
שארית הפליטה"; כרטיס חבר – "נוער חלוצי מאוחד - 
"ההנהגה הראשית בגרמניה"; תעודת אישור - "הסוכנות 
היהודית לארץ ישראל – מפקד העולים". שתי תעודות 

כוללות תצלום.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

572. Three Certificates
Membership card – Sport Association of "The 
Central Committee of She'erit Ha-Pleita"; a 
membership card – "Noar Chalutzi Me'uchad" 
(United Pioneer Youth) – The Head Leadership 
in Germany; An authorization – "The Jewish 
Agency for Eretz Yisrael – Immigrants Census". 
Two certificates including photograph.
Varied size and condition.

Opening Price: $150

573. שארית הפליטה – שני כרטיסים
באיזור  "אורט"  ארגון  עובד],  [כרטיס   Work Card .1

האמריקני בגרמניה, 1948.
כתמים, דפים מנותקים.

573. She'erit Ha-Pleita – Two 
Cards  
1. Work Card, Ort Organization in the 
American region of Germany, 1948.
Stains, detached leaves.
2. Receipt of contribution to "Tax for Fighting 
Nation – United Collection for Israel in 
Germany", with stamp "Regensburg Region". 
Good condition, few stains.

Opening Price: $120

574. קפריסין, תש"ח - חמשה תצלומים
בקפריסין,  מעצר  ממחנה  קטנים  תצלומים   5

.[1947-1948]
ארבעה  על  גבר.  דמות  מופיעה  התצלומים  בחמשת 
התקומה  "יום  ובאחד  תשח"  "קפריסין  בתחתית  כתוב 

574. Cyprus, 1948 – Five 
Photographs  
5 Small photographs from the Cyprus 
Detention Camp, [1947-1948].
A man appears in all five photographs. The 
words “Cyprus 1948” appear at the bottom of 
four of the photos, the last one reads “Day of 
the Revival in Cyprus”.
6.5X9cm. Fair condition, few stains. Pencil 
scribbles on the back of the pictures.

Opening Price: $120

בקפריסין".
9X6.5 ס"מ. מצב בינוני, מעט כתמים. קשקושים בעפרון בגב 

התצלומים.

פתיחה: $120

2. קבלה על תרומה ל"מס עם לוחם – מגבית מאוחדת 
לא"י בגרמניה", עם חותמת "איזור רגנסבורג".

מצב טוב, מעט כתמים.

פתיחה: $120
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575. תצלום קיבוץ הכשרה "מעפילים" 
– אוסטריה

סאלפלדן  "מעפילים".  הכשרה  קיבוץ  קבוצתי,  תצלום 
(Saalfelden), אוסטריה, [שנות ה-40].

 – עולמית  חלוצית  "הסתדרות  שלט  התצלום  בראש 
איחוד – קיבוץ הכשרה – מעפילים". בגבו חותמת הצלם 
"Adolf Wirthmiller". מחולק בצדו האחורי לשימוש 

כגלויה.
בשוליים,  וקמטים  קרעים  מעט  בינוני,  מצב  ס"מ.   8.5X13.5

מעט כתמים.

פתיחה: $100

575. Photograph of the 
“Ma’apilim” Training Kibbutz 
– Austria  
Group photo, the “Ma’apilim” Training 
Kibbutz. Saalfelden, Austria, [the 1940’s].
The banner on the top part of the photograph 
reads: “Histadrut Chalutzit Olamit – Ichud 
– Kibbutz Hachshara – Ma’apilim”. The pho-
tographer’s (Adolf Wirthmiller), stamp appears 
on the back of the photo, which is divided to be 
used as a postcard.
13.5X8.5cm. Fair condition, light tears and folds 
on the edges, few stains.

Opening Price: $100

576. אלבום תצלומים – שארית הפליטה 
בגרמניה

33 תצלומים של פעיל באחד מארגוני שארית הפליטה 
בגרמניה, 1946-1949.

בתצלומים הוא נראה נואם במספר כנסים, ביניהם בקו־
נגרס שארית הפליטה בבאד רייכנהל. תצלומים נוספים 
ביניהם  ווריסהופן.  ובאד  גטינגן  פרנוואלד,  ממינכן, 

מספר תצלומים גדולים.
העלייה  לאחר  תצלומים   34 השאר  בין  כולל  האוסף 
וקורסי-רפואה  אחיות  בקורס  תצלומים  מהם  לארץ, 
רבים  תצלומים  גדולים,  תצלומים  מספר  נוספים. 

בפורמט גלויה.
סה"כ 67 תצלומים, גודל משתנה, מצב טוב עד טוב מאד.

פתיחה: $400

576. Photograph Album – She'erit 
Ha-Pleita in Germany  
33 photographs of an activist in one of 
She'erit Ha-Pleita organizations in Germany, 
1946-1949. 
In the photographs he is seen speaking at a 
number of assemblies, amongst them at the 
She'erit Ha-Pleita Congress in Bad Reichenhall. 
Additional photographs are from Munich, 
Farenwald, Gottingen and Bad Wörishofen. 
Amongst them are a number of large 
photographs.
The collection includes 34 photographs after 
immigration to Israel, some photographs are 
of a nursing course and other medical courses. 
A number of large photographs, many photo-
graphs are in the format of a postcard. 
Total of 67 photographs, varied size, good to very 
good condition.

Opening Price: $400
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577. מחנות-מעצר בקפריסין – אלבום תצלומים 
מחנה  של  תצלומים  אלבום   .1947-1948 בקפריסין,  המעפילים  במחנות  הנוער"  "כפר 

המעצר מס' 65, צולמו בידי יהודה ָּכִביש.
94 תצלומים נדירים המציגים את הווי החיים במחנות המעצר:

חדר-האוכל, אוהלים, מגדלי-שמירה וגדרות-תיל; פרידה מהעולים לארץ ישראל (פעם 
בחודש); עבודה חקלאית; "חינוך גופני" ואימוני כושר במחנה; חתונה; טיפול בילדים; 
סנדלר;  חייט,  שען,  שונים:  מלאכה  בעלי  כלי-מיתר;  רביעיית  קבוצתיים;  תצלומים 
תערוכת מפא"י; מצעדים בהם מונפים שלטים ודגל "קיבוץ לוחמי הגטאות" אשר צויר 
"קבוצת  שלט  עם  קבוצה  במחנה;  שהותם  בעת  הצעיר"  "השומר  תנועת  חניכי  בידי 
תצלומים  מאיר;   גולדה  של  ביקור  הסוכנות;  אנשי  ביקור  קפריסין";  בגרוש  מרקין 
ממחנה המעצר 68 בקראולוס, תצלומי "הגשר שבין מחנות 65-67 לבין 64-68", אשר 

"עורר זכרונות מהגטאות וקירותיו שמשו כלוח מודעות".
ועיטורי   "1947 "קפריסין  הכיתוב  עם  אבן,  עיטור  עם  עץ  באלבום  נתונים  התצלומים 

אניה, גדר-תיל ודגל (עבודה שנעשתה במחנה המעצר).
 22X14.5 7.5 ס"מ, מודבקים לדפי האלבום, חלקם מתוארים. מצב טוב. אלבוםX5.5 :גודל ממוצע

ס"מ, מצב טוב. 

  Cyprus Detention Camps – Photo Album .577פתיחה: $1500
Kfar HaNoar at the illegal immigration camps in Cyprus, 1947-1948. A 
photo album of Detention Camp No. 65, photographed by Yehuda Kavish.
94 rare photographs that show the way of life in the detention camps:
The dining room, tents, watchtowers and barbwire fences; separation from 
those immigrating to Israel (once a month); agricultural work; "physical 
education" and fitness exercises in the camp; a wedding; taking care of 
the children; group photographs; quartet of string-instruments; work-
ers of various occupations: a watchmaker, a tailor, a shoemaker; a Mapai 
(Workers' Party of Eretz Yisrael) exhibit; parades in the camp with people 
raising signs and a banner with "Kibbutz Lohamei Haghetaot" drawn by 
members of the Shomer HaTzair movement; a group with a sign "Markin 
Group at the Cyprus Expulsion"; the visit of the Jewish Agency; Golda 
Meir's visit; photographs of Detention Camp 68 in Kraolos, photographs of 
"the bridge between Camps 65-67 and 64-68", that "awakened memories of 
the ghettos and their walls served as a bulletin board".
The photographs are in a wooden album decorated with stone, with the 
inscription "Cyprus 1947" and decorated with a ship, barbwire fence and a 
flag (artwork done in the detention camp).
Average size: 5.5x7.5cm, pasted to album leaves, some with descriptions. Good 
condition. Album 14.5x22cm. Good condition.

Opening Price: $1500

577
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578. שורות – קפריסין, 1949 – בחירות 
ראשונות לכנסת

עלון "שורות". קפריסין, ב' בשבט תש"ט, 1.2.1949.
של  הנצחון  מנאום  חלק  כולל  הבחירות,  לאחר  פורסם 

בן-גוריון, חלוקת המנדטים וידיעות נוספות.
מעט  בשולים,  קרעים  מעט  בינוני.  מצב  ס"מ.   32 עמ',   [1]

כתמי חלודה.

פתיחה: $80

578. Shurot – Cyprus, 1949 – First 
Knesset Elections  
Shurot pamphlet. Cyprus, February 1st, 1949.
Publicized after the elections in Israel, includ-
ing part of Ben Gurion's winning speech, divi-
sion of mandates and additional news. 
[1] Pages, 32cm. Fair condition. Few tears to mar-
gins, slight foxing.

Opening Price: $80
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579. מדליה – הקונגרס הציוני ה-2
מדלית ברונזה, הקונגרס הציוני ה-2. פריז, 1898.

בצד אחד תבליט ובצדּה השני ִּכתּוב "הנה אני לקח את 
בני ישראל מבין הגויים... והבאתי אותם אל אדמתם".

קטלוג פויכטונגר, פריט 764.
קוטר: 6.3 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $600

579. Medal - 2nd Zionist Congress
Bronze medal, second Zionist congress. Paris, 
1898. 
Embossment on one side and on reverse side 
biblical quotation: “I shall take the people of 
Israel from amongst the nations… and bring 
them to their land”.
Feuchtwanger Catalog, item 764.
Diameter: 6.3cm. Good condition.

Opening Price: $600

מדליות
Medals

אוסף מדליות שנטבעו לכבוד ביקור הקיסר ווילהלם 
ה-2 בארץ ישראל

בשנת 1898 ביקרו בארץ ישראל הקיסר ווילהלם ה-2 
ורעיתו. הסיבה הרשמית לביקור היתה עליה לרגל על 
העתיקה  בעיר  הגואל  כנסית  בנין  וחנוכת  דתי  רקע 
מדיניות  סיבות  לביקור  היו  לכך  ומעבר  בירושלים, 

שונות.
האירועים  לאחד  ונחשב  רבים  בהדים  לווה  הביקור 

החשובים בשלהי התקופה העות'מאנית בארץ. 
לכבוד הביקור נסללו דרכים, נבנו גשרים, ואף נפתח 
לכרכרה  מעבר  לאפשר  כדי  ירושלים  מחומת  חלק 
הקיסר  עם  הגיעה  מאד  גדולה  פמליה  המלכותית. 
סביב  נוצרה  מזכרות  של  שלמה  תעשיה  ואשתו. 
גלויות,  בארץ-ישראל:  והן  בגרמניה  הן  הביקור, 

ספרים, חפצי-חן ומדליות.
לפנינו אוסף נדיר של ארבע מדליות שונות, שנטבעו 
לכבוד הביקור וחנוכת הכנסיה. בכל ארבע המדליות 

נראית כנסית הגואל ומופיעה השנה 1898.
 coin הקיסר:  ביקור  מדליות  על  מצורף  מאמר  ראה 

.and politics / Y. Meshorer
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580. מדלית ביקור הקיסר - 1 
מדלית מזכרת מביקור הקיסר, 1898. ברונזה.

השני  בצדה  סוס,  על  דוהר  הקיסר  דמות  האחד  בצדה 
כנסית הגואל, 31.10.1898.

קוטר: 3.9 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $500

581. מדלית ביקור הקיסר - 2
מדלית מזכרת מביקור הקיסר, 1898. ברונזה.

השני  בצדה  כובע,  חבוש  הקיסר  דמות  האחד  בצדה 
כנסית הגואל, 31.10.1898.

קוטר: 3.9 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $500

580. Medal in Honor of Visit of 
the Caesar – 1  
Souvenir medal from visit of the Caesar, 1989. 
bronze. 
On one side image of the Caesar galloping upon 
a horse, on verso the Church of the Redeemer, 
October 31st, 1898. 
Diameter: 3.9cm. Good condition. 

Opening Price: $500

581. Medal in Honor of Visit of 
the Caesar – 2 
Souvenir medal from visit of the Caesar, 1898. 
Bronze. 
On one side image of the Caesar wearing a hat, 
on verso the Church of the Redeemer. October 
31st, 1898. 
Diameter: 3.9cm. Good condition. 

Opening Price: $500

Collection of Medals Imprinted in Honor of 
the Visit of Caesar Wilhelm II to Palestine 
In 1898 Caesar Wilhelm II and his wife visited 
Palestine. The formal purpose of the visit was the 
religious pilgrimage as well as the dedication of 
the Lutheran Church of the Redeemer in the Old 
City in Jerusalem. In addition, there were many 
accompanying political reasons for the visit. 
The visit was significantly acknowledged and was 
considered one of the most notable events which 
took place towards the end of the Ottoman rule 
of Palestine. 
In honor of the visit, roads were paved, bridges 
were constructed and a portion of the Jerusalem 
wall was opened to enable passage of the royal 
coach. A large entourage accompanied the Caesar 
and his wife. An entire industry of souvenirs was 
produced on the occasion of the visit in Germany 
as well as in Palestine, such as: postcards, books, 
objects and medals. 
The following is a rare collection of four different 
medals which were imprinted in honor of the 
visit and the dedication of the church. 
Church of the Redeemer and the year 1898 
appear on all four medals.
See attached article describing the medals in 
honor of the Caesar’s visit: Coin and Politics / Y. 
Meshorer. 
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583. מדלית ביקור הקיסר - 4
מדלית מזכרת מביקור הקיסר, 1898. אלומיניום. 

השני  בצדה  כובע,  חבוש  הקיסר  דמות  האחד  בצדה 
כנסית הגואל, 31.10.1898.

קוטר: 3.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $250

584. חנוכת בית הכנסת בבואנוס איירס
מדליה מצופה כסף. ארגנטינה, 1927.

 inaguracion del 'gran templo'" האחד   בצדה 
השני  בצדה  דוד.  ומגן   "israelita 25-9-1927 b. aires

תבליט חזית בית הכנסת בבואנוס איירס.
מצב טוב, סדק בטבעת לשרשרת.

פתיחה: $250

583. Medal in Honor of Visit of 
the Caesar – 4  
Souvenir medal from visit of the Caesar, 1898. 
Aluminum. 
On one side image of the Caesar wearing a hat, 
on verso the Church of the Redeemer, October 
31st, 1898. 
Diameter: 3.5cm. Good condition. 

Opening Price: $250

584. Inauguration of Synagogue 
in Buenos Aires  
Silver-plated medal. Argentina, 1927. 
On one side “inaguracion del 'gran templo' is-
raelita 25-9-1927 b. aires" and a Star of David. 
On verso, embossment of facade of synagogue 
in Buenos Aires. 
Good condition, crack in link for chain. 

Opening Price: $250

582. מדלית ביקור הקיסר - 3
מדלית מזכרת מביקור הקיסר, 1898. ברונזה.

השני  בצדה  בגרמנית,  וטקסט  צלב  ציור  האחד  בצדה 
כנסית הגואל, 31.10.1898.

קוטר: 3.9 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $500

582. Medal in Honor of Visit of 
the Caesar – 3
Souvenir medal from visit of the Caesar, 1898. 
Bronze. 
On one side illustration of a cross and text in 
German, on verso the Church of the Redeemer, 
October 31st, 1898. 
Diameter: 39.9cm. Good condition. 

Opening Price: $500

582
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585. Medal – Alliance, 1936  
Bronze medal with embossment of woman 
holding a spear and shield with an olive tree in 
the background (artist R. Corbin).
On verso of medal – "Alliance Francaise", and 
embossment, “Miriam Zimmerman 1936”. 
Diameter: 5cm. Good condition. In cushioned 
case, slightly falling apart. 

Opening Price: $120

586. Medal – HaGibor 
– Czechoslovakia 
Medal of a swimmer – “HaGibor" [The Hero], 
Czechoslovakia. Silver.
“HaGibor” – A Jewish sports group. On the 
swimmer's hat and next to him Stars of David 
appear. At the bottom, an etching in Czech "10 
years of creative work". Stamps of manufacturer 
and quality of silver. Placed within loose frame. 
20x14.5cm. [including the frame]. Condition of 
medal is good. condition of plaque - fair.

Opening Price: $400

587. Medal – Kadesh Operation – 
Gift to French Soldiers
Medal, presented by the State of Israel and the 
Israel Defense Forces to the French soldiers 
who fought in the Kadesh Operation (Sinai 
War), May 6th, 1957. Silver-plated bronze. 
On front of medal an IDF emblem placed be-
tween the flags of Israel and France. Verso of the 
medal bears an embossed dedication in French 
"With deep-felt gratitude for your invaluable 
assistance" and signed by Ben Gurion.
Extremely rare medal, probably only tens 
copies imprinted, for the few French soldiers 
participated in Kadesh Operation. 
Diameter: 8cm. Very good condition.

Opening Price: $400

585. מדליה - אליאנס, 1936
על  ומגן  חנית  אוחזת  אשה  תבליט  עם  ברונזה  מדלית 

.(R. Corbin האמן) רקע עץ זית
 "Alliance Francaise"  – המדליה  של  האחורי  בצדה 

."Miriam Zimmerman 1936" וחריטה
קוטר: 5 ס"מ. מצב טוב. נתונה במארז מרופד, מתפרק מעט.

פתיחה: $120

586. מדליה – הגיבור – צ'כוסלובקיה
מדלית שחיין - "הגיבור", צ'כוסלובקיה. כסף.

"הגיבור" - קבוצת ספורט יהודית. על כובעו של השחיין 

בצ'כית  חרוט  בתחתית  דוד.  מגן  סמלי  מופיעים  ולידו 
ואיכות  יצרן  חותמות  יצירתית".  עבודה  של  שנים   10"

הכסף. נתונה במסגרת רופפת.
20X14.5 ס"מ [עם המסגרת]. מצב המדליה טוב, מצב הלוח 

בינוני.

פתיחה: $400

587. מדליה - מבצע קדש – מתנה לחיילים 
צרפתים

צרפתים  לחיילים  וצה"ל  ישראל  מדינת  מתנת  מדליה, 
שהשתתפו במבצע קדש, 6.5.1957. ברונזה מצופה כסף.
בצדה הקדמי מופיע סמל צה"ל בין דגלי ישראל וצרפת. 
"בהוקרה  בצרפתית  הקדשה  חרוטות  האחורי  בצדה 

עמוקה לעזרתכם החשובה" וחתימתו של בן גוריון.
של  במהדורה  הוטבעה  שכנראה  ביותר,  נדירה  מדליה 
עשרות עותקים בלבד, לחלוקה לחיילים הצרפתים הבו־

דדים שסייעו במבצע קדש.
קוטר: 8 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $400 585

586
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589. מטבעות מדינת ישראל, 1949-1950
מארז מטבעות שנטבעו בארץ בשנים 1949-1950.

מטבע 25 מיל ומטבעות בערך פרוטה – 1, 5, 10, 25, 50, 
100, 250 (שני מטבעות), 500. 

נתונים  המטבעות  חדש.  במצב  מטבעות   10 סה"כ 
בתבנית פלסטיק כחולה, עם מכסה שקוף.

10.5X17.5 ס"מ. מצב טוב מאד, כתמים על הקופסה.

פתיחה: $350

589. State of Israel Coins, 
1949-1950
Pack of coins minted in Israel during the years 
1949-1950.
One 25 Mil coin and coins valuing 1, 5, 10, 25, 
50, 100, 250 (2 coins), 500 – Pruta.
A total of ten coins in mint condition. The coins 
are presented within a blue plastic case with a 
transparent cover. 
17.5x10.5cm. Very good condition, stains upon 
case. 

Opening Price: $350

588. מדליה - שב"כ
מגן ולא ֵיראה, מדליה. ברונזה מצופה כסף.

מובלט  וכיתוב  ישראל  מדינת  של  סמלה  האחד  בצדה 
"שירות בטחון כללי", בצדה השני "מגן ולא ֵיראה" וסמל 
"מדינת  חריטה  המדליה  בצד  הכללי.  הבטחון  שירות 

ישראל" בעברית ובאנגלית.
הנראה  כפי  מצומצמת,  במהדורה  שיצאה  מדליה 

לחלוקה לבכירי השב"כ.
קוטר: 6 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $500

588. Medal – General Security 
Service 
"Magen VeLo Yera'e" [Defender that shall not be 
seen], Medal. Silver-plated bronze. 
On one side, emblem of the State of Israel and 
embossed text “General Security Service". On 
verso, "Defender that shall not be seen" and 
emblem of the General Security Service. “State 
of Israel” engraved in Hebrew and in English 
alongside the medal. 
Medal published in limited edition, appar-
ently for distribution among General Security 
Service seniors. 
Diameter: 6cm. Very good condition.

Opening Price: $500

588
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590. מנורת שבת – הודו
מנורת-שבת מברונזה. הודו (קוצ'ין?), 1900 בקירוב.

חללים  שבעה  עם  מעגלית,  צורה  בעלת  מנורת-שבת 
בעזרת  נתלית  זכוכית.  עשויות  כוסיות-שמן  לתליית 
המתחברים  בקצותיהם,  לולאות  עם  מוטות  ארבעה 
לקרסים בבסיס המנורה. הכוסות עשויות זכוכית בעלת 

גון צהוב. הכוס האמצעית גדולה מיתר הכוסות.
את  שימרו  קוצ'ין  יהודי  שנים,  ממאה  פחות  לפני  "עד 
מנורת  הדלקת  על-ידי  השבת  כניסת  ציון  של  המנהג 
עובר  היה  בית-הכנסת  שמש  לבתיהם.  בכניסה  אבן 
מבית לבית ומדליק את המנורות בעזרת לפיד, שהובער 
מאש "נר התמיד", אשר היה תלוי לפני הארון. במקביל, 
היתה  המנורה...  השבת.  מנורת  את  הדליקו  הנשים 
מסודרות  כוסות-שמן  שבע  והכילה  התקרה  מן  תלויה 

בטבעת מתכת".
(The Jews if India – a story of three commu-
nities, Orpa Slapak (ed.), The Israel Museum, 
Jerusalem, 1995, page 91). 

ראה חומר מצורף.
אינן  הכוסות  מאד.  טוב  מצב  הכוסות).  (כולל  ס"מ  גובה: 136 

מקוריות.

פתיחה: $650

590. Sabbath Lamp – India
Bronze Sabbath lamp. India (Cochin?), c. 1900.
A circular Sabbath lamp, with seven spaces for 
hanging small glass oil cups. The lamp is sus-
pended by four poles with loops at their ends 
that connect to hooks at the base of the lamp. 
The cups are made from yellow tinted glass. The 
middle cup is larger than the rest of the cups.
"Until less than a hundred years ago, Cochin 
Jews still had the custom of celebrating the 
inauguration of the Sabbath by lighting stone 
lamps at the entrance to each home. The 
synagogue beadle would go from house to 
house lighting the lamp with a torch kindled 
from the Ner Tamid that hung before the ark. 
Simultaneously, the women would kindle the 
Sabbath lamp. The lamp... was suspended from 
the ceiling and had seven oil cups fixed in a 
metal ring".
(The Jews of India – a story of three commu-
nities, Orpa Slapak (ed). The Israel Museum, 
Jerusalem, 1995, page 91). See attached material.
Height: 136cm. (including cups). Very good con-
dition. Cups not original. 

Opening Price: $650

חפצים
Objects
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592. אגרטל פליז – אלפרד זלצמן
אגרטל פליז דקורטיבי תוצרת אלפרד זלצמן. ירושלים, 

שנות ה-30(?).
ושב  פתחו,  כלפי  וצר  הולך  צווארו  וכבד,  רחב  בסיס 
גיאומטריות  בדוגמאות  חרוטים  עיטורים  ומתרחב. 

ועיטורי-צמחים. 
"Alfred Salzmann Jerusalem",        :חתום בתחתית
"Made in Jerusalem Palestine", "S 577".
אלפרד זלצמן, יהודי יליד אוסטריה, מורה בבית הספר 
לאמנות "בצלאל" ובעל סדנה בשכונת בקעה (מראשוני 

הבונים היהודיים בשכונה, בשנות ה-20).
גובה: 18 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $550

591. מזרח צבעוני – לוח עץ עם עטורי עצם
עם  מתומן  לוח-עץ  על-גבי  ביד,  צבוע  צבעוני  "מזרח" 

עטורים רבים.
שונים,  אותיות  וצירופי  מלים  ועצים,  מנורה  ציור 

בצבעים, במרכז לוח-עץ. 
עצם.  פסות  משובצים  חללים  עשויה  הלוח  מסגרת 
גיאומטריות  צורות  וכן  ודגים,  עלים  פרחים,  עיטורי 

שונות.
של  העליון  כחלקו  במקור  שמש  העץ  לוח  כי  נראה 
ל"מזרח"  הפיכתו  עם  משני  שימוש  בו  ונעשה  שולחן, 

לתלייה על הקיר.
במסגרת.  חסרים  רבים  עיטורים  בינוני.  מצב  ס"מ.   69X59

סדקים בעץ, פגמים קלים בציור.

פתיחה: $1000

591. Colorful Mizrach – Wooden 
Plate with Ivory Ornaments  
Colorful hand-painted “Mizrach”, upon an 
octagonal wooden plate with many ornaments. 
Illustration of a Menorah and trees, words and 
various letter combinations, in color, in center 
of wooden plate. 
Plate frame set with fragments of ivory. Flower 
ornaments, leaves and fish as well as various 
geometric shapes. 
Apparently, the wooden plate originally served 
as the upper part of a table. 
69x59cm. Fair condition. Many decorations 
missing from the frame. Cracks in the wood, 
minor damages to illustration. 

Opening Price: $1000
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593. שני כדים – פל-בל / דייגי
בחותמת  התחתון  בחלקו  חתום  פל-בל,  תוצרת  1. כד 

."Made in Eretz Israel"-היצרן ו
גובה: 16.5 ס"מ. מצב טוב.

בחותמת  התחתון  בחלקו  חתום  דייגי,  תוצרת  2. כד 
."Made In Israel"-היצרן ו

גובה: 14 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים ונזקים לציפוי.
כפי הנראה שמשו ככדי שמן למנורות חנוכה.

פתיחה: $200

592. Brass Vase – Alfred 
Salzmann  
Decorative brass vase produced by Alfred 
Salzmann. Jerusalem, 1930’s (?). 
Wide and heavy base, narrowing towards neck 
and narrowing again at opening. Engraved 
decorations in geometrical and plant patterns. 
Signed on bottom: "Alfred Salzmann Jerusalem", 
"Made in Jerusalem Palestine", "S 577”. 
Alfred Salzmann, Jewish native of Austria, 
teacher at the Bezalel Academy of Arts and 
Design and owner of a workshop in the Bak'a 
neighborhood (among the first Jewish builders 
of the neighborhood, during the 1920's).
Height: 18cm. Good condition. Few stains. 

Opening Price: $550

593. Two Pitchers – Pal-Bell / 
Dayagi  
1. Pitcher produced by Pal-Bell, stamp of 
manufacturer and “Made in Eretz Yisrael” on 
bottom.  
Height: 16.5cm. Good condition. 
2. Pitcher produced by Dayagi, stamp of 
manufacturer and “Made in Israel” on bottom.  
Height: 14cm. Good condition. Few stains and 
damages to plate. 
Apparently these pitchers were used as oil 
pitchers for Hanukkah Menorahs.

Opening Price: $200

594. חנוכיה תוצרת "אמנות"
תל-אביב,  פל-בל).  (טרום  קום"  "קליין  תוצרת  חנוכיה 

שנות ה-30.
קדש  הללו  "הנרות  הכיתוב  מובלט  עליה  קשת  בגבה 

בצורת  קנים   8 בבסיסה  הם". 
מקום  ובמרכזה  מנורות-שמן 

להנחת השמש. 
קום  "קליין  בתחתית:  חתומה 
 Made in"-ו תל-אביב"  -אמנות- 

."Eretz Israel
יותר  מאוחר  יוצרו  דומות  חנוכיות 
בידי חברת "פל-בל", שנוסדה בידי 
מוריס אשקלון וגיסו, אברהם קום.

מצב  ס"מ.   21.5 רוחב:  ס"מ,   14 גובה: 
טוב. 

פתיחה: $700

594. Hanukkah Lamp Product of 
“Omanut”  
Hanukkah Lamp produced by “Klein Kom” 
(before Pal-Bell). Tel-Aviv, 1930's. 
On its back, an arch with embossed writing of 
the verse “HaNerot HaLalu Kodesh Hem”. At 
its base 8 arms in the shape of oil lamps and in 
its center a place for the Shamash. 
Signed at the bottom: “Klein Kom –Omanut– 
Tel-Aviv” and “Made in Israel”. 
Similar lamps were later produced by the Pal-
Bell Co., established by Morris Ashkelon and 
his Nephew, Abraham Kom. 
Height: 14cm., width: 21.5cm. Good condition. 

Opening Price: $700

593
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595. חנוכית נחושת
חנוכית נחושת. מרכז אירופה.

אריות  בשני  נתמכים  הברית  לוחות  מובלטים  במרכז 
ולצדם עטורים שונים. בראש החנוכיה – כתר. 

גובה: 21.5 ס"מ, רוחב: 27 ס"מ. מצב טוב.  

פתיחה: $180

596. מפות בד מודפסות – מונזון, לונץ, 
פרידמן – ירושלים

1. "לשנה הבאה בירושלים – לכבוד חג המצות", דפוס 
א. ל. מונזון, ירושלים. קידוש ליום טוב, עיטורי צמחים 

ובע"ח. ציורים מירושלים, חברון טבריה וצפת.
ירוש־ לונץ,  הרא"מ  דפוס  טוב",  ויום  שבת  2. "לכבוד 
לים. הר הבית, קברי צדיקים. ציור יריחו ושכם. עיטורי 

אריות ובע"ח.
ספרים  ממכר  בית  הוצאת  טוב",  ויום  שבת  3. "לכבוד 
מנדל פרידמן ושותפיו, ירושלים. קידוש וברכות לשבת; 
ציור גדול של הכותל המערבי; בפינות - קבר רחל, ירו־

שלים וצפת. 

גודל ממוצע 47X53 ס"מ. מצב טוב. קצוות הבד פרומים.

פתיחה: $300

595. Copper Hanukkah Lamp 
Copper Hanukkah Lamp. Central Europe.
Tablets of the Law supported by two lions are 
surrounded by various decorations. A crown 
on top of the lamp.
Height: 21.5cm, width: 27cm. Good condition.

Opening Price: $180

596. Printed Table Cloths 
– Monsohn, Lunz, Friedman 
– Jerusalem
1. "LeShanah HaBa'ah BeYerushalayim – 
Lichvod Chag HaMatzot", A. L. Monsohn 
Printing Press, Jerusalem. Kidush LeYom 
Tov and decorations of plants and animals. 
Drawings of Jerusalem, Hebron Tiberius and 
Safed.
2. "Lichvod Shabbat VeYom Tov", Lunz 
Printing Press. Temple Mount, Tombs of the 
Righteous. Drawing of Hebron and Nablus. 
Illustrations of lions and other animals.
3. "Lichvod Shabat VeYom Tov", Book Store 
Mendel Friedman and Associates Printing 
Press, Jerusalem. Shabbat Kiddush and bless-
ings; large drawing of the Western Wall; 
Rachel's Tomb, Jerusalem and Safed – in the 
corners.
Average size: 47x53cm. Good condition. Borders 
of cloth unraveled.

Opening Price: $300
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597. כיסוי מצות רקום – גרמניה
"את חג המצות תשמור", כיסוי רקום למצות. [גרמניה? 

המאה ה-20].
סביבם  לוחות-הברית.  ובתוכו  דוד  מגן  רקומים  במרכז 

שני אריות, גביע יין ומספר עיטורים נוספים.
קוטר: 38 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, שוליים מעט פרומים 

ודהויים.

פתיחה: $200

597. Embroidered Matzah Cover 
– Germany  
“Et Chag HaMatzot Tishmor”, embroidered 
cover for Matzot. [Germany? 20th century]. 
Tables of the law within a Star of David sur-
rounded by two lions, a goblet of wine and a 
number of additional decorations. 
Diameter: 38cm. Good condition. Few stains, 
borders slightly faded and unraveled. 

Opening Price: $200

598. כיסוי מצות עם עטורים צבעוניים 
- ירושלים

"שבעת ימים תאכל מצות - ירושלם", בד לכיסוי מצות, 
Hadar Oriental Works, ירושלים.

פסח  צלחת  איור  מוזהבים.  שוליים  עם  בהיר,  עגול,  בד 
עם עיטורים צמחיים צבעוניים ו"מקום המקדש" (כפת 
 ."Made in Jerusalem" גם  נדפס  הבד  על  הזהב). 

חותמות של בית זקנים וזקנות הכללי.
קוטר: 38 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. חותמות.

פתיחה: $120

598. Matzah Cover with 
Colorful Decorations – Jerusalem  
“Shivat Yamim Tochal Matzot – Jerusalem”. 
Cloth Matzah cover, Hadar Oriental Works, 
Jerusalem.
Round cloth cover, light with golden rims. 
Illustration of a Pesach plate with vegetal col-
orful illustrations and the "Temple Mount" 
(Golden Dome). Printed on the cloth "Made 
in Jerusalem". Stamps of General Home for the 
Elderly.
Diameter: 38cm. Good condition. Few stains. 
Stamps.

Opening Price: $120

599. תיק לתפילין - מרוקו 
נרתיק בד ורוד עם רקמת חוטי כסף. מרוקו.

"ע"ה  הכיתוב  בתחתית  נוספים,  ועיטורים  נשר  בחזיתו 
מקיפים  פרחים  עיטורי  מאחור  הי"ו".  אדרעי  אליהו 

צורת כוכב.
נפרם,  הבד  מסוימים  במקומות  בינוני.  מצב  ס"מ.   16X20X3

צבע הבד דהה.

פתיחה: $200

599. Case for Phylacteries 
– Morocco 
Pink cloth case with silver thread embroidery. 
Morocco. 
At front vulture with additional decorations, 
on bottom caption “Eliyahu Deri”. On verso 
flower decorations surrounding the shape of a 
star. 
16x20x3cm. Fair condition. In certain areas cloth 
unraveled, color of cloth faded. 

Opening Price: $200

597

598599



284 | יולי 2010

601. "משמר העם" – סרט זרוע 
שנות  סוף  בד. [ירושלים,  עשוי  זרוע  סרט  העם,  משמר 

ה-40].
משמר העם: יחידת מתנדבים שהוקמה בספטמבר 1947 
הורכבה  היחידה   הציבורי.  הסדר  לשמירת  בירושלים 
גיוס ומאנשים שלא התגייסו מסיבות  מאנשים מעל גיל 
בריאות. משמר העם מילא תפקיד חשוב בזמן המצור על 
הסדר  על  ובשמירה  ודלק  מים  מזון,  בחלוקת  ירושלים 
בעיר. יחידות בשם "משמר העם" פעלו גם בערים אחרות.

מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $100

602. מנורה – קפריסין
מנורת אבן מסותת. אופיינית לעבודות שנעשו במחנות 

המעצר בקפריסין, [סוף שנות ה-40].
על המנורה חרוט "תל חי". חריטות קלות דמויות הילה 

סביב לנרות. חלקה האחורי של האבן לא מסותת.
9X7 ס"מ. מצב טוב. מעט פגמים ושברים קטנים.

פתיחה: $350

601. Mishmar HaAm – Arm Ribbon   
Mishmar HaAm, cloth arm ribbon. [Jerusalem, 
late 1940's]. 
Mishmar HaAm: unit of volunteers established 
in September 1947 in Jerusalem for mainte-
nance of public order. The unit was composed 
of people over the age of enlistment and those 
who did not enlist for health reasons. During 
the blockage on Jerusalem Mishmar HaAm 
carried out an important role in distributing 
food, water and fuel and preserving the order 
in the city. Units of Mishmar HaAm operated 
in other cities as well. 
Good condition. Few stains. 

Opening Price: $100

602. Candelabrum – Cyprus   
A candelabrum chiseled out of stone. 
Characteristic of works done in the Cyprus 
detention camps, [end of 1940's].
On the candelabrum the words "Tel Chai" 
are etched. Light etchings like a halo around 
candles. The back part of the stone is rough and 
not chiseled. 
7x9cm. Good condition. Small breaks.  

Opening Price: $350

600. תיק לתפילין – מרוקו
תיק עם רקמת חוטי כסף. מרוקו, 1952. 

תיק חום בעל שוליים צהובים ורקמת חוטי כסף, השם 
מאחור  צמחי.  בסגנון  ועיטורים  בוטבול"  מסעוד  "ע"ה 
צפורים  שתי  דוד,  מגן   - סגנון  באותו  רקמה  מופיעה 

והשנה 5712 [1952]. פנים התיק מרופד בד כחול.
24X30 ס"מ. מצב טוב-בינוני, קרעים וחוטים רופפים בחלקים 

מסוימים.

פתיחה: $200

600. Case for Phylacteries 
– Morocco  
Case with silver thread embroidery. Morocco, 
1952. 
Brown case with yellow borders and silver 
thread embroidery, the name "Masud Butbul" 
and vegetal-pattern decorations. On verso a 
similar designed embroidery of – Star of David, 
two birds and the year 5712 [1952]. Interior of 
case padded with blue fabric.
24x30cm. Good-fair condition, tears and loose 
threads in certain areas. 

Opening Price: $200

600

601

602



חפצים | 285 

603. סיכה – קפריסין – חריטה על מטבע
(עבודה  מטבע  על  חריטה  לבגד.  סיכה  "קפריסין", 

עממית).
בראש  שמירה.  ומגדל  תיל  גדר  עם  קפריסין  האי  צורת 
במסגרת.  נוספת,  תיל  גדר  ובתחתית  "קפריסין"  חרוט 

בצדה השני ניכרת ההטבעה המקורית של המטבע.
קוטר: 2 ס"מ. מצב טוב. שריטות.

פתיחה: $180

603. Brooch – Cyprus – Etching on 
Coin  
Cyprus, a brooch for clothing. Etching on coin 
(Folk handicraft).
The shape of Cyprus Island with a barbed wire 
fence and a watch tower. At the top the word 
"Cyprus" is etched and at the bottom another 
barbed wire fence, framed. On verso the origi-
nal minting of the coin is recognizable. 
Diameter: 2cm. Good condition. Scratches.

Opening Price: $180

604. צלחת – מדינת ישראל
קום  לאחר  ארה"ב(?),  וזכוכית.  מתכת  צלחת  "ישראל", 

המדינה.
דוד.  מגן  בתוך  מוזהב,  המדינה  סמל  הצלחת  במרכז 
במשולשי המגן-דוד מופיעים חמשה איורים של ירוש־

604. Plate – State of Israel
"Israel", metal and glass plate. USA(?), after es-
tablishment of Israel. 
A gilt State emblem within the Star of David 
adorns the center of the plate. Five of the star's 
triangles contain illustrations of Jerusalem 
(Tower of David, University and Western Wall), 
the sixth depicts Haifa and the Technion. The 
illustrations are encircled by strips adorned with 
butterfly wings. The upper section of the plate 
is made of painted glass, the background to the 
illustrations is a shiny-blue which changes color 
depending upon the angle of light.
Diameter: 29.5cm. Good condition, slight defects, 
pieces of color have peeled from the glass.

Opening Price: $150

605. צלחת קרמיקה – 14.5.1948
צלחת  אגדה.  זו  אין  תרצו  אם   ,Republic of Israel

קרמיקה ליום הקמת המדינה. ארה"ב, 1948.
 May 14, התאריך  עם  ותכלת,  כחול  בצבעים  הדפס 

1948 ואיור מפת ארץ ישראל (על-פי תכנית החלוקה).
 Dedicated to the Pioneers of" האחורי  בצדה 

."Stores Inc. Newark" וחותמת יצרן "Palestine
קוטר: 27.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

ואחד  המערבי)  הכותל  האוניברסיטה,  דוד,  לים (מגדל 
מעוטרות  רצועות  האיורים  סביב  והטכניון.  חיפה  של 
בכנפי פרפרים. חלקה העליון של הצלחת עשוי זכוכית 
המשתנה  כחול-מבריק,  בצבע  האיורים  רקע  צבועה, 

עם זוית האור.  
מהצבע  קטעים   - פגמים  מעט  טוב,  מצב  ס"מ.   29.5 קוטר: 

שהודבק על הזכוכית התקלפו.

פתיחה: $150

605. Ceramic Plate – May 14, 1948 
Republic of Israel, If You Wish This is not a 
Myth. Ceramic plate in honor of the establish-
ment of Israel. USA, 1948.
Blue and pale blue prints, with the date May 14, 
1948 and an illustration of a map of Israel (ac-
cording to the UN Partition Plan). 
On verso “Dedicated to the Pioneers of 
Palestine” and stamp of manufacturer “Stores 
Inc. Newark”. 
Diameter: 27.5cm. Very good condition. 

Opening Price: $120
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607. צלחת נחושת – "מזל טוב" 
צרובים.  ועטורים  כיתוב  עם  נחושת  צלחת  טוב",  "מזל 

גרמניה? נחושת מצופה כסף. חותמת "10".
במרכז הצלחת מגן דוד ובתוכו הכיתוב "מזל טוב". סביב 
עטורי צמחים, אריות ונשר. בשולי הצלחת עטורי מגן-

דוד ועטורי צמחים.
קוטר: 24.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

607. Copper Plate – “Mazal Tov” 
"Mazal Tov", copper plate with etched writ-
ing and decorations. Germany? silver-plated 
copper. Stamp “10”.
In center of plate "Mazal Tov" within a Star of 
David. Surrounding are plant pattern designs, 
lions and a vulture. On edges of plate decora-
tions of Stars of David and plants. 
Diameter: 24.5cm. Good condition. 

Opening Price: $200

608. Bowl – For Jerusalem Sake 
Will Not Rest – Arthur Szyk   
Copper bowl to be hung on the wall. Israel, 
1940's(?). 
In center printing of Star of David, caption “For 
Jerusalem sake will not rest” in Hebrew and 
English and illustration of armed Hebrew sol-
dier raising his hands in the air (bears a strong 
resemblance to a similar illustration by Arthur 
Szyk). On verso hook for hanging on wall. 
Diameter: 29.5cm. Fair condition. Corrosion, 
bent on right section. 

Opening Price: $120

606. צלחת קרמיקה - ציור שיילוק
ביד.  וצבועים  מודפסים  עטורים  עם  קרמיקה  צלחת 

תוצרת Alams(?), אנגליה.
 ,(Shylock) שיילוק  של  צבעוני  ציור  הצלחת  במרכז 
מהמחזה  המוסר  וחסר  הבצע  רודף  היהודי  דמות 

השייקספירי "הסוחר מוונציה".
 Illustrations" וחותמת  יצרן  חותמת  האחורי  בצדה 
 from Merchant of Venice – Shakspere, Made in

."Great Britain
צדה  בבסיס  נקבים  שלשה  מאד.  טוב  מצב  ס"מ.  קוטר: 24.5 

האחורי, לתליה.

פתיחה: $350

606. Ceramic Plate – Shylock 
Illustration 
Ceramic plate with printed and hand-painted 
decorations. Produced by Alams(?), England. 
In center of plate drawing of Shylock, Jewish 
figure of greedy and unscrupulous type of the 
Shakespearean play "The Merchant of Venice". 
On verso stamp of manufacturer and stamp 
“Illustrations from Merchant of Venice – 
Shakespeare, Made in Great Britain”. 
Diameter: 24.5cm. Very good condition. Three 
holes on back of base, for hanging. 

Opening Price: $350

608. קערה – למען ירושלים לא אשקוט – 
ארתור שיק 

שנות  ישראל,  ארץ  הקיר.  על  לתלייה  נחושת  קערת 
ה-40(?).

לא  ירושלים  "למען  הכיתוב  דוד,  מגן  הדפס  במרכזה 
חמוש  עברי  חייל  ואיור  ובאנגלית  בעברית  אשקוט" 
ארתור  מאת  דומה  איור  מאד  (מזכיר  באויר  ידיו  מניף 

שיק). בצדה האחורי וו לתליה על הקיר.
קוטר: 29.5 ס"מ. מצב בינוני. קורוזיה, מכופפת בחלקה הימני.

פתיחה: $120
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609. תליונים וקמיע מכסף
הדברות.  עשרת  עם  לוחות-הברית,  בצורת  1. תליון 

.M.S חותמות יצרן
2. תליון בצורת לוחות-הברית, בראשו מגן דוד.

3. תליון בצורת מגן דוד, בתוכו המלה "ציון".
חריטה  עם  לב,  בצורת  הצואר,  על  לתלייה  4. קמיע 

"שדי חיים".

סה"כ 4 פריטים מיניאטוריים, מצב טוב.

פתיחה: $300

609. Silver Pendants and Amulet 
1. Pendant in the shape of the Tablets of the Law, 
with the Ten Commandants. Manufacturer 
stamps M.S. 
2. Pendant in the shape of the Tablets of the 
Law with a Star of David at top. 
3. Pendant in the shape of a Star of David with 
the word “Zion” inside. 
4. Amulet for hanging on a necklace, in the 
shape of a heart with engraving. 
Total of 4 Miniature objects, good condition.

Opening Price: $300

610. Brooch – Pink Star of David   
Brooch with hand-painted enamel plate. 
In center illustration of Star of David composed 
of pink and purple triangles, in its center illus-
tration of unidentified symbol. At its top illus-
tration of a cross. Frame of enamel plate is black. 
Apparently, the brooch was designed after the 
holocaust and is a reminder of the pink patch 
which was used to indicate homosexuals in the 
Nazi concentration camps. 
Diameter: 2.5cm. Good condition. Slightly faded 
colors. 

Opening Price: $350

610. סיכה – מגן דוד בצבע ורוד
סיכה עם לוחית אמייל צבועה ביד.

ורוד  בצבעים  ממשולשים  מורכב  דוד  מגן  ציור  במרכז 
הסיכה  בראש  מזוהה.  לא  סמל  מצויר  במרכזו  וסגול, 

ציור צלב קרס. מסגרת לוחית האמייל בצבע שחור.
את  להזכיר  ובאה  השואה  לאחר  נעשתה  כי  נראה 
הטלאי הורוד אשר שימש לסימונם של הומוסקסואלים 

במחנות-הריכוז הנאציים.
קוטר: 2.5 ס"מ. מצב טוב. צבעים מעט דהויים.

פתיחה: $350
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611. חסיד – פסל ברונזה
 .I. W. Wilsker [חסיד], פסל ברונזה של האמן Chosid
דמות חסיד יהודי לבוש מעיל ארוך, ידו האחת מאחורי 

גבו וידו האחרת מושכת בזקנו, לראשו מגבעת עגולה.
מחובר לבסיס-עץ מאסיבי, אליו מחוברות שתי לוחיות 

עם שם הפסל ושם האמן.
גובה הפסל: 27.5 ס"מ. גובה הבסיס: 12 ס"מ. מצב טוב. כתמי 

צבע לבן. העץ והלוחיות בלויים ומוכתמים.

פתיחה: $300

611. Hassid – Bronze Sculpture 
Chosid [Hassid], bronze sculpture by artist I.W. 
Wilsker. 
Image of a Jewish Hassid dressed with a long 
cloak, one of his hands positioned behind his 
back and second hand pulling his beard, he is 
wearing a round brimmed hat. 
Attached to a massive wooden base with two 
plates with the name of the sculpture and the 
name of the artist.
Height of sculpture: 27.5cm. Height of base: 12cm. 
Good condition. White paint stains. Wood and 
plates worn and stained. 

Opening Price: $300

612. מגלת אסתר 
מגלת אסתר כתובה ביד, מגוללת על ידית עשויה בקליט 

בצבע לבן.
המגלה, תפורה לשני סוגי בד, מגוללת על ידית בקליט 

נאה בצבע לבן-שנהבי, בעלת עיטורים שונים. 
גובה: 46 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $400

612. Scroll of Esther  
Handwritten Scroll of Esther, scrolled on a 
handle made of white bakelite. 
The scroll is sewn to two types of fabric, scrolled 
on a fine white-ivory color bakelite handle, with 
various decorations. 
Height: 46cm. Good condition. 

Opening Price: $400

611

612
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613. שני תקליטים עם איורים מודפסים
1. סוועט געשען / ווי אהין זאל איך גיין, תקליט מאת 
בן ברוך. צרפת, שנות ה-50(?). בצדו האחד תמונתו של 
הזמר בן ברוך, בצדו השני קבוצת צעירים מניפים דגלי 

ישראל על חוף הים. 
ברלנד.  ש.  מאת  תקליט  ישראל,  מאמע /  געזונט  2. זיי 
חקלאי  מושב  רקע  על  עץ  איור  ה-50(?).  שנות  צרפת, 
 – במרכזה  ישראל,  מפת  איור  השני  בצדו  מים,  ומגדל 
מנורה ואיורי תעשייה, התיישבות, הרים, מגדלור ואנייה.

קוטר: 29.5 ס"מ; 25 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $350

613. Two Records with Printed 
Illustrations
1. Svet Geshen / Vi Ehin Zol Ich Gein, record 
by Ben Baruch. France, the 1950's(?). On one 
side of the record the picture of the singer 
Ben Baruch, and on verso a picture of a group 
of young people waving flags of Israel on the 
seashore. 
2. Zei Gezunt Mama / Yisrael, record by S. 
Berland. France, the 1950's(?). Sketch of a tree; 
in the background an agricultural settlement 
and a water tower. On verso an illustration of 
the map of Israel, in the center – a candelabrum 
surrounded by illustrations of industry, settle-
ments, mountains, lighthouse and a ship. 
Diameter: 29.5cm; 25cm. Very good condition.

Opening Price: $350

614. Palestine Museum Cabinet 
Pack 
Palestine Museum Cabinet Pack, Paul S. 
Iskiyan. Published by School for Christian 
Workers, New-York, 1889.
Palestine Museum Pack. The pack contains 
samples of plants from the Palestine and relates 
them to verses from the Scriptures and New 
Testament. The samples are stored in small 
boxes containing seeds, plants, minerals and 
more. Attached is a 17-pages booklet describing 
the items with several illustrations. English.
25.5x14cm. Good condition, packaging frayed 
and slightly torn.

Opening Price: $150

 Palestine Museum - 614. מארז
Cabinet

 Palestine Museum Cabinet, Paul S. מארז 
 ,School for Chirstian Workers הוצאת   .Iskiyan

ניו-יורק, 1889.
צמחים  של  דוגמיות  מכיל  פלשתינה.  מוזיאון  מארז 
מארץ ישראל ומזהה אותם עם פסוקים מהתנ"ך והברית 
החדשה. הדוגמיות נאספו בקופסאות קטנות המכילות 
 17 בת  חוברת  מצורפת  ועוד.  מינרלים  צמחים,  זרעים, 

עמ', עם תיאורי הפריטים ומעט איורים. אנגלית.
14X25.5 ס"מ. מצב טוב, האריזה פגומה, עם מעט קרעים.

פתיחה: $150

613614



290 | יולי 2010

616. אלבומי פרחים ומקומות קדושים 
בארץ ישראל

המקומות  ציורי  עם  עץ-זית,  בכריכות  אלבומים  שני 
הקדושים מודפסים בדפוס ליטוגרפי, ופרחים מיובשים. 

אחד האלבומים נדפס בדפוס מונזון, ירושלים.
רופפת  כריכה  בינוני.  מצב  ס"מ.   17X11 אלבום,  בכל  דף   13

מעט, כתמים.

פתיחה: $120

617. פירות-הדר – JAFFA - פסלי-קרמיקה 
8 פסלי-קרמיקה של פירות הדר, מפוסלים וצבועים ביד. 

ישראל.
פסלים דמויי פומלה, תפוז, לימון, אשכולית וקלמנטינה, 
עשויים בעבודת-יד וצבועים בדיוק רב. על חלק מהפי־
רות חותמת JAFFA, ועל אחד נזכר שם האמן, גידי לוי.

.JAFFA כנראה נעשו בהזמנה, עבור חברת
קי־ מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   35X26X14 בסלסילת-קש  נתונים 

לופים בצבע.

פתיחה: $150

616. Albums of Flowers and Holy 
Sites in Palestine   
Two albums, olive tree binding, depicting draw-
ings of the Holy Sites in lithographic print, and 
dried flowers. One of the albums was printed at 
the Monsohn printing press, Jerusalem.
13 Leaves each, 11x17cm. Fair condition. Slightly 
loose binding, stains.

Opening Price: $120

617. Citrus Fruits – JAFFA 
– Ceramic-Figurines  
8 Ceramic figurines of citrus fruits, hand-
casted and hand-painted. Israel.
Figurines molded in the form of pomelo, 
orange, lemon, grapefruit and tangerine, hand 
made and painted with extreme precision. 
Some of the fruit bear a JAFFA stamp, and one 
displays the name of the artist, Gidi Levy.
Presumably made to order for the JAFFA 
Company.
Placed in straw-basket 14x26x35cm. Good condi-
tion. Spots of peeling color.

Opening Price: $150

615. תג אבל – אגודת ישראל, 1919
"אגדת  [באוקראינה].  הפרעות  חללי  על  אבל  יום 

ישראל", ציריך, ד' שבט תרע"ט [1919].
תג בד שחור, עם כיתוב ומגן דוד מוכסף.

3.5X8.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100

615. Mourning Badge – Agudat 
Yisrael, 1919  
Day of mourning in memory of the pogrom 
victims [in the Ukraine]. Agudat Yisrael, 
Zurich, 4 Shvat, 1919. 
Black cloth badge with writing and a silver Star 
of David. 
8.5x3.5cm. Good condition. 

Opening Price: $100

615

616

617



ִמָּכל ְיִצירֹות ָהָאָדם ֲאִני אֹוֵהב
ֶאת ֵאֶּלה ֶׁשִהְׁשַּתְּמׁשּו ָּבֶהן.

ִסיֵרי ַהְּנחֶֹׁשת ִעם ַהַּצָּלקֹות ְוַהּׁשּוַלִים ַהְּמֻׁשָּטִחים
ַסִּכיִנים ּוַמְזְלגֹות ֶׁשָּיִדּיֹות-ָהֵעץ ֶׁשָּלֶהם
ִנַּטְׁשְטׁשּו ֵמַהְרֵּבה ָיַדִים: צּורֹות ָּכֵאֶּלה

ִנְראּו ִלי ָהֲאִצילֹות ְּביֹוֵתר. ָּכ ַּגם ַאְבֵני-ַהִּפּנֹות 
ִמָּסִביב ְלָבִּתים ְיָׁשִנים

ֶׁשִּנְׁשֲחקּו ֵמַהְרֵּבה ַרְגַלִים, ִנְלְטׁשּו ָנמּו
ְוִהְצִמיחּו ְּפָקעֹות-ְּדָׁשִאים ֵּביֵניֶהן, ֵאֶּלה

רֹות. ְיִצירֹות ְמֻאּׁשָ

ְּדָבִרים ֶׁשָחְדרּו ְלִׁשּמּוׁש ָהַרִּבים
ְוֻׁשּנּו ְּפָעִמים ַרּבֹות, ְמַׁשְּפִרים ֶאת ְּדמּוָתם ְוַנֲעִׂשים 

ְיָקִרים
ִּכי ָהָעְרכּו ְּפָעִמים ַרּבֹות.

ַּגם ִׁשְבֵרי ְּפָסִלים
ֶׁשְּיֵדיֶהם ִנְקְטעּו ֲאִני אֹוֵהב. ַּגם ֵהם

ְּכַחִּיים ֲעבּוִרי. ָאְמָנם ִהִּפילּו אֹוָתם, ַא ַּגם ָנְׂשאּו 
אֹוָתם.

ָאְמָנם ִנְדְרסּו, ַא ְלעֹוָלם א ָעְמדּו ָּגבֹוַּה ִמַּדי.
ִּבְנָיִנים ֲחֵרִבים ְלֶמֱחָצה

ׁשּוב עֹוִטים ַמְרֶאה ֶׁשל ִּבְלִּתי-ְּגמּוִרים
ְמֻתְכָנִנים ְּבַהְרָחָבה: ִמּדֹוֵתיֶהם ַהָּיפֹות

ְּכָבר ִנָּתנֹות ְלִנחּוׁש; ַא ֲעַדִין ְזקּוִקים ֵהם
ַלֲהָבָנֵתנּו. ִמַּצד ַאֵחר

ֵהם ְּכָבר ֵׁשְרתּו, ְּכָבר ִהְתַּגְּברּו ֲעֵליֶהם. ָּכל ֶזה
ר. עֹוֵׂשִני ְמֻאּׁשָ

מכל יצירות האדם  ברטולד ברכט

מגרמנית: ה. בנימין (בנימין הרשב). מתוך הספר: "גלות המשוררים", ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1978.

איור המסגרת מתוך תו ספר של א.מ. לילאן.
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מפתח
אבידן, דוד

245
אדריכלות

493 ,437 ,141 ,100 ,38
אוניברסיטה עברית

604 ,85 ,81 ,31-33
אוסישקין, מנחם

18א, 522
איטליה

568 ,557 ,510-512 ,281 ,56
אינקוויזיציה

284
אינשטיין, אלברט

491 ,143 ,33
אמנות

 ,499 ,498 ,318-344 ,268 ,177 ,176 ,168 ,66
611 ,565 ,560

אמצעי תשלום וכרטיסים
 ,572 ,535 ,410-417 ,409 ,408 ,407 ,405

573
אמריקן קולוני (צלמים)

128
אנגליה

 ,471 ,420 ,280 ,264 ,249 ,246 ,84 ,34 ,30
606 ,567 ,523
אנטישמיות

 ,544 ,523-539 ,273 ,175 ,150-155 ,116
606

אפטר, יעקב
308 ,276

אצ"ל, לח"י
69 ,65

ארגנטינה
584 ,521 ,384 ,306

ארונסון, בוריס (ברוך)
296

ארכיאולוגיה
34 ,30

ארצות הברית
 ,353 ,334 ,333 ,307 ,252 ,71 ,55 ,51 ,37
 ,539 ,523 ,492-509 ,416 ,397 ,384 ,361

614 ,604 ,548
אשכול, לוי

235 ,104

בגין, מנחם
103

בד (עבודות)
596-601 ,348
בובר, מרטין

342 ,273 ,243 ,78 ,61
בוגרשוב, חיים

94
בודקו, יוסף

491 ,420 ,324 ,323 ,207 ,2
בולאות

480 ,421 ,159 ,8
ביאליק, חיים נחמן

297 ,276 ,221 ,142 ,36 ,31
ביבליופיליה

508 ,389 ,345 ,338 ,291 ,283 ,262-269
בייליס, מנחם מנדל

528 ,175 ,151
ביקור הקיסר וילהלם השני 

580-583 ,123
בירנבוים, אוריאל

341 ,340 ,291
בירנבוים, מנחם

337
בלגיה

552 ,162 ,45 ,44
בן-גוריון, דוד

587 ,578 ,233 ,227-229 ,79 ,70 ,14
בן-דוב, יעקב

136 ,131 ,130 ,84
בן-יהודה, אליעזר

299
בן-צבי יצחק

232 ,231
בנקים

404 ,398-401 ,211 ,100
בצלאל

592 ,345-358 ,315 ,216 ,135 ,81 ,15
ב"ק (דפוס)

118 ,39 ,18
בר, ישראל

249
ברודרזון, משה

295
בריגדה יהודית
 250 ,204 ,56-58

ברלוי, בנימין
314 ,313 ,309

ברלוי, הנריק
292 ,274

ברלינר, אברהם
240

ברנשטיין, משה (צייר)
268

בתי כנסת
 ,418 ,214 ,183 ,182 ,177 ,171 ,162-166 ,115

584 ,548 ,487 ,486 ,477 ,452 ,443
בתי-מלון

137
בתי עלמין

537 ,484 ,452 ,181 ,111

גדוד העבודה
409 ,29

גדוד עברי
131 ,84

גוטמן, נחום
387 ,310 ,302

גור-אריה, מאיר
353 ,348-351 ,215 ,136 ,3

גלגור, אליעזר (צלם)
81 ,9

גלויות
 ,480 ,433 ,118-197 ,29 ,20 ,12 ,10 ,8 ,1-3

546 ,507
(Real Photo) גלויות מצולמות

 ,178 ,169 ,158 ,149 ,143 ,139-141 ,131 ,9
193

גרינברג, אורי צבי
277 ,275 ,274 ,244

דיזנגוף, מאיר
325 ,28

דיין, משה
105

דיינארד, אפרים
503 ,467

דינור, יחיאל (ק. צטניק)
220 ,565
דנמרק

516
דקדוק

282 ,281

דרום אפריקה
183 ,14

דרייפוס, אלפרד
534 ,524-527 ,160

האחים אליהו (גלויות)
138 ,132

הגדות לפסח
468 ,464 ,347 ,366-387 ,359-364

הודו
590

הולנד
375 ,282 ,46

החלוץ
567 ,566 ,557 ,475 ,361 ,108 ,93 ,92

הלוי, אהרן
332 ,331 ,133

הרצל
 ,348 ,339 ,209 ,156 ,93 ,70 ,7-15 ,3 ,1

435 ,415

ווליש, אוטה
204

וולף, תיאודור
256

וולפסון, דוד
238

וורוביצ'יק (רביב), משה
199 ,112 ,27

ויזל, אלי
241

וינה
 ,222 ,208 ,196 ,185 ,184 ,156 ,9 ,7 ,6

 ,341 ,340 ,329 ,307 ,303 ,297 ,291 ,286
 ,440 ,436 ,432 ,429 ,426 ,425 ,392-394
 ,462 ,459 ,458 ,456 ,449 ,448 ,444 ,443

558 ,546 ,545 ,540 ,530 ,482 ,463
ויצמן, חיים

252 ,98 ,31 ,14
ורטהיימר, יוסף

208

ז'בוטינסקי, זאב
388 ,226 ,131

זאבי, רחבעם
236

זידמן-פרויד, תום
297

זלצמן, אלפרד
592

חדרה (מושבה)
18א

חיות, צבי פרץ
352 ,156

חיילים יהודים
52-58, 57א, 62, 67, 80, 84, 145, 187, 204, 

506 ,250 ,232
חיפה

604 ,367 ,132 ,95 ,50
חנוכיות
595 ,594

חנקין, יהושע
18א

חפצים
15, 57א, 58, 318, 348, 354-358, 564, 577, 

 ,579-617

טבריה
118

טרומפלדור, יוסף
81 ,29

טרטקובר, חיים
545

טשרניחובסקי, שאול
276 ,225

יהדות ארצות ערב
600 ,599 ,556 ,307 ,218 ,179 ,167 ,161 ,109

יהדות מזרח אירופה
18, 18א, 33, 48, 70, 91-93, 108, 110, 

 ,180 ,178 ,166 ,165 ,163 ,162 ,158 ,112-116
 ,390 ,359 ,352 ,338 ,317 ,289 ,217 ,181

 ,449 ,413 ,402 ,391
616 ,570 ,543 ,465-476
יהדות מרכז אירופה

 ,168 ,166 ,163 ,162 ,157 ,85 ,52-54 ,32
 ,210 ,186 ,181 ,180 ,174 ,173 ,171 ,170

 ,304 ,289 ,273 ,262 ,256 ,254 ,253 ,240
 ,595 ,540 ,533 ,529 ,422-464 ,413 ,336

607 ,597
יהדות סין

519 ,117
יהדות תימן

261
יודובין, שלמה

548



מפתח | 293 

יידיש
274, 278, 290, 292-296, א296, 301, 305, 

,468-470 ,391 ,316 ,311 ,307
 ,497-501 ,487-489 ,485 ,483 ,472-475
 ,549 ,547 ,555 ,553 ,541 ,519 ,505 ,504

613 ,569 ,562
יין

217 ,212
ילדים

 ,313-317 ,297-311 ,253 ,202 ,189 ,99 ,89
557 ,501 ,474 ,383 ,362

יפן
117

ירושלים
 ,118 ,85 ,78 ,73 ,61 ,45 ,35 ,31-33 ,23 ,18

 ,136-138 ,132 ,129 ,125 ,124 ,122 ,121 ,119
 ,356 ,348 ,344 ,265 ,254 ,215 ,213 ,188
 ,440 ,434 ,418-420 ,414 ,412 ,407 ,378

608 ,604 ,601 ,598 ,596 ,592
יריד המזרח

201

כותל מערבי
604 ,596 ,138 ,118 ,104 ,82

כסית (בית-קפה)
268 ,105

כסף
609 ,600 ,599 ,586-588

כרזות וכרוזים
 ,216 ,209 ,208 ,198-204 ,21 ,14 ,13 ,11

536 ,524 ,512 ,488 ,487 ,484 ,418
כשר, מנחם מנדל

248
כתבי-יד וארכיונים

18-20, 18א, 220, 248, 250, 252, 253, 
528 ,480 ,464 ,443 ,255-260

לווה, היינריך
435 ,32

לווה, יוהאנה
252

לוחות
520 ,518 ,515 ,490 ,481 ,252

לורנס איש ערב
34

לח"י
ראה אצ"ל, לח"י

לטינית
465 ,281-283

ליברמן, מקס
342 ,336

ליליאן, אפרים משה
522 ,343 ,342 ,339 ,310 ,207 ,205 ,136

לילין (קהילה)
18

לסקר-שילר, אלזה
270-272

מאורעות תרפ"ט
64

מאיר, גולדה
234 ,233

מבצע קדש
587

מדליות
579-589 ,58

מונזון (דפוס)
616 ,596 ,419 ,215 ,122 ,118

מונטיפיורי, משה
493 ,439 ,394 ,246 ,190 ,24

מוסיקה
397

מורו, משה
355-357
מושבות

18א, 19, 39, 40, 50, 85, 118, 131, 134, 169
מזכרת בתיה (עקרון)

19
מזרח

591 ,329 ,213
מחתרות

69 ,67 ,65 ,63
מיקרוגרפיה

13 ,11
מלחמת העולם הראשונה

53, 54, 55, 57א, 443, 533
מלחמת העולם השניה

506 ,117 ,55-58
מלחמת העצמאות

605 ,601 ,144 ,102 ,77 ,76
מלחמת יום הכפורים

103
מלחמת ששת הימים

236 ,104

מנדט בריטי
 ,74 ,66 ,65 ,63 ,62 ,59 ,34 ,26 ,25 ,22 ,21
 ,414 ,410 ,407 ,405 ,404 ,398-400 ,257

494 ,417 ,415
מנדלי מוכר ספרים

497
מנדלסון, משה

423 ,422 ,392 ,285 ,279
מנורת שבת

590
מניות

215 ,210-212
מפא"י
199 ,79
מפות

313 ,43-51 ,41
מצרים

544 ,522 ,417 ,353 ,129 ,126 ,90 ,22
מרקיש, פרץ

292
משחקים

532 ,525 ,312-317 ,309
משמר העם

601 ,407

נורדאו, מקס
4 ,1

ניומן, מרדכי (מו"ל)
260 ,244 ,242

נשים
585 ,239 ,179 ,174 ,167 ,149 ,146 ,143

סאבונג'י, דאוד
83

סונצ'ינו
267 ,157

סוסקין, אברהם
86

סימה, מירון
325

סימון, יוחנן
319-321

סלמנדרה
220

סמואל, הרברט
23

סמולנסקין, פרץ
394 ,222
ספורט

586 ,565 ,406 ,174 ,158 ,149 ,139 ,108

עדלאידע
415 ,140
עתונים

 ,75 ,70-72 ,68 ,60-64 ,38 ,30-33 ,26
 ,451 ,442 ,306 ,303 ,299 ,223 ,222 ,78

 ,521 ,499 ,498 ,473 ,470 ,466 ,456-460
 578 ,558 ,555 ,553 ,552 ,527

פוגל, דוד
277

פורים והומור
612 ,478 ,403 ,388-391 ,364 ,363 ,140 ,35

פייגין, צבי (צלם)
95

פיכמן, יעקב
276 ,221

פינס, יחיאל מיכל
414 ,224

פינס, יעקב
328

פלבל
594 ,593

פלנטין, כריסטופר (מדפיס)
44

פן, אבל
352 ,315

פרומקין, ישראל דב
19

פרקי אבות
286

צ'ייקוב, יוסף
294

צ'כוסלובקיה
 ,537 ,457 ,452 ,406 ,178 ,174 ,165 ,16

586 ,550
צבא אנגלי

62
צה"ל

417 ,410 ,145 ,80
צילום

 ,143 ,139-141 ,131 ,81-117 ,75 ,27 ,9
 ,257 ,253 ,193 ,178 ,172 ,169 ,158 ,149

 ,559 ,547-549 ,537 ,476 ,443 ,354 ,261
574-577

צרפת
 ,515 ,514 ,413 ,312 ,288 ,269 ,162 ,42

 ,579 ,566 ,553 ,544 ,534 ,524-527 ,517
587 ,585

ק. צטניק
ראה דינור, יחיאל

קבר רחל
596 ,357 ,349 ,85 ,81

קולטור ליגע (הוצאה)
295 ,292

קולניק, ארתור
296א, 296ב

קומוניזם
531 ,469 ,60

קונגרס
579 ,265 ,4-6 ,2 ,1

קוק, אברהם יצחק הכהן
247 ,41 ,19

קיפניס, לוין
346

קלוגר, זולטן
96 ,27

קלטר, יצחק (צלם)
100

קלנוע
105

קניספל, גרשון
565

קפריסין
603 ,602 ,578 ,577 ,574

קק"ל
 ,176 ,144 ,135 ,108 ,57 ,32 ,17 ,16 ,8 ,3

545 ,482 ,411 ,202
קריקוריאן, גאראבד

83
קרן היסוד

127 ,101

ר' בנימין
78

רבין, יצחק
258 ,237 ,104

רבן, זאב
358 ,353 ,345-347 ,215 ,207 ,130 ,100
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רבנים, תפלות ודרשות
 ,110 ,95 ,84 ,66 ,52-55 ,47 ,46 ,37 ,17-19

 ,224 ,216 ,214 ,213 ,196 ,195 ,183 ,131
 ,333 ,329 ,285 ,282 ,264 ,254 ,248 ,228
 ,448-451 ,446 ,445 ,419 ,418 ,410 ,390
 ,491 ,491 ,490 ,481 ,462 ,460 ,454 ,453
563 ,556 ,515-518 ,506 ,502 ,494-496

רוחמה (קיבוץ)
20

רוטשילד
522 ,441
רומניה

 ,209 ,182 ,172 ,169 ,164 ,111 ,89 ,17 ,1
296א, 311, 434, 482-491, 541, 559

רוסיה
 ,212 ,180 ,178 ,171 ,162 ,148 ,48 ,22 ,20

531 ,528 ,396 ,395 ,287 ,223 ,221
רותנברג, בנו

255
רכבת

409 ,405

שאגאל, מארק
336

שארית הפליטה
 ,558 ,557 ,552-555 ,476 ,115 ,108 ,17

571-578 ,569 ,567 ,566 ,561-563
שבדיה

561 ,513
שדה, יצחק

102
שואה

 ,542 ,541 ,519 ,476 ,402 ,220 ,154 ,114-116
 ,568-570 ,564 ,560 ,559 ,556 ,545-551

610
שוורץ, יהוסף

49 ,39
שוקן, זלמן

273
שטיינהרט, יעקב

336 ,325-327
שטרוק, הרמן

343 ,339 ,207 ,176 ,3
שטרות

398-403
שטרק, יעקב
339 ,205 ,135

שיק, ארתור
608 ,558 ,334 ,295 ,6

שלום, גרשם
259 ,242 ,215

שלונסקי, אברהם
277

שמידט, אנטון (דפוס)
286

שנה טובה
210 ,190-197 ,184-188

שפיצר, ד"ר משה
273 ,270

שפירא, מוזס וילהלם
30

שץ, בוריס
353 ,81

שקל ציוני
418-420 ,415 ,56

שרת, משה
231 ,230 ,70

תוי-ספר
205-207

תוניס
556

תחריטים והדפסי-עץ
 ,285 ,284 ,282 ,269 ,264 ,207 ,206 ,18

523 ,517 ,349-351 ,323-331
תיאטרון

169 ,412 ,148 ,147 ,489 ,392-396
תל-אביב

 ,100 ,96 ,86-88 ,81 ,72 ,60 ,50 ,38 ,26 ,25
 ,200 ,193 ,149 ,141 ,140 ,138 ,132 ,105

215 ,214 ,201
תנועות נוער

 ,566 ,542 ,475 ,457 ,442 ,381 ,253 ,108
577 ,567

תנועת ההשכלה
503 ,423 ,422 ,394 ,393 ,285 ,279 ,222

תפוזים
617 ,219

תקליטים
613 ,564

תרשיש (הוצאה לאור)
270

Trumpeldor, Joseph
29, 81 
Tunisia
556 
Underground Movements
63, 65, 67, 69
USA
37, 51, 55, 71, 252, 307, 333, 334, 
353, 361, 384, 397, 416, 492-509, 
523, 539, 548, 604, 614 
Ussishkin, Menahem
18a, 522 
Vienna
 6, 7, 9, 156, 184, 185, 196, 208, 
222, 286, 291, 297, 303, 307, 
329, 340, 341, 392-394, 425, 
426, 429, 432, 436, 440, 443, 
444, 448, 449, 456, 458, 459, 
462, 463, 482, 530, 540, 545, 
546, 558
Visit of Kaiser Wilhelm II
123, 580-583 
Vorobeichik, Moshe
27, 112, 199
Wallish, Otte
204
War of Independence
76, 77, 102, 144, 601, 605
Weizmann, Chaim
14, 31, 98, 252
Wertheimer, Joseph
208 
Western Wall
82, 104, 118, 138, 596, 604
Wiesel, Eli
241 
Wine
212, 217  
Wolf, Theodor
256 
Wolffsohn, David
238 
Women
143, 146, 149, 167, 174, 179, 239, 
585 
Woodcuts and wood-prints
18, 206, 207, 264, 269, 282, 284, 
285, 323-331, 349-351, 517, 523 

World War I: 
53-55, 57a, 443, 533 
World War II
55-58, 117, 506
Yemenite Jewry
261
Yiddish
274, 278, 290, 292-296, 296a, 301, 
305, 307, 311, 316, 391, 468-470, 
472-475, 483, 485, 487-489, 497-
501, 504, 505, 519, 541, 553, 555, 
547, 549, 562 569, 613
Yom Kippur War
103         
Youth Movements
108, 253, 381, 442, 457, 475, 542, 
566, 567, 577
Yudovin, Shlomo
548
Ze'evi, Rehavam
236 
Zionist Shekel
56, 415, 418-420 
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Kipnis, Levin
346
Kluger, Zoltan
27, 96 
Knispel, Gershon
565 
Kolnik, Arthur
296a, 296b 
Kook, Avraham Yitzchak 
HaCohen
19, 41, 247
Krikorian, Garabed
83 
Kultur Lige (publication)
292, 295  
Lasker Schüler, Else
270-272
Latin
281-283, 465   
Lawrence of Arabia
34
Lechi
see Irgun, Lechi 
Levant Fair
201 
Liebermann, Max
336, 342
Lilien, Ephraim Moshe
136, 205, 207, 310, 339, 342, 343, 
522
Lilin (Community)
18 
Loewe, Heinrich
32, 435
Loewe, Johanna
252
Manuscripts and Archives
18 18-20, 220, 248, 250, 252, 253, 
255-260, 443, 464, 480, 528 
Mapai
79, 199 
Maps
41, 43-51, 313 
Markish, Peretz
292
Mazkeret Batya (Ekron)
19

Medals
58, 579-589 
Meir Golda
233, 234
Mendale Mokher Seforim
497       
Mendelssohn, Moshe
279, 285, 392, 422, 423
Methods of Payment and 
Tickets
405, 407, 408, 409, 410-417, 535, 
572, 573 
Micrograph
11, 13 
Mishmar HaAm
407, 601 
Mizrach
213, 329, 591 
Money
586-588, 599, 600, 609
Monsohn (print)
118, 122, 215, 419, 596, 616
Montefiore, Moshe
24, 190, 246, 394, 439, 493
Murro, Moshe
355-357
Music
397 
Newman, Mordechai
242, 244, 260 
Newspapers
26, 30-33, 38, 60-64, 68, 70-72, 75, 
78, 222, 223, 299, 303, 306, 442, 
451, 456-460, 466, 470, 473, 498, 
499, 521, 527, 552, 553, 555, 558, 578
Nordau, Max
1, 4
Objects
57a, 58, 318, 348, 354-358, 564, 577, 
579-617, 15
Oranges
219, 617
Pal-Bell
593, 594 
Pann, Abel
315, 352
Passover Haggadot
359-364, 366-387, 347, 464, 468

Philately
8, 159, 421, 480
Photographed Postcards (Real 
Photo)
9, 131, 139-141, 143, 149, 158, 169, 
178, 193
Photography
9, 27, 75, 81-117, 131, 139-141, 143, 
149, 158, 169, 172, 178, 193, 253, 
257, 261, 354, 443, 476, 537, 547-
549, 559, 574-577 
Pines, Yechiel Michal
224, 414
Pirkei Avot
286
Plantin, Christopher
44 
Postcards
1-3, 8, 10, 12, 20, 29, 118-197, 433, 
480, 507, 546
Posters and proclamations
11, 13, 14, 21, 198-204, 208, 209, 
216, 418, 484, 487, 488, 512, 524, 
536
Purim and Humor
35, 140, 363, 364, 388-391, 403, 
478, 612 
Raban, Ze'ev
100, 130, 207, 215, 345-347, 353, 358
Rabbi Binyamin
78 
Rabin, Yitzchak
104, 237, 258
Rachel's Tomb
81, 85, 349, 357, 596 
Records
564, 613
Romania
1, 17, 89, 111, 164, 169, 172, 182, 
209, 296a, 311, 434, 482-491, 541, 
559
Rothenberg, Benno
255 
Rothschild
441, 522
Ruchama (Kibbutz)
20 

Russia
20, 22, 48, 148, 162, 171, 178, 180, 
212, 221, 223, 287, 395, 396, 528, 
531
Shabbath Lamp
590 
Sabounji, Daoud
83 
Sadeh, Yitzchak
102 
Salamandra
220 
Salzmann, Alfred
592 
Samuel, Herbert
23
Schatz, Boris
81, 353
Schmidt, Anton (print)
286 
Schocken ,Zalman
273 
Schwartz, Yehoseph
39, 49
Seidmann-Freud, Tom
297
Settlements
18a, 19, 39, 40, 50, 85, 118, 131, 
134, 169
Shalom, Gershom
215, 242, 259
Shana Tova
184-188, 190-197, 210
Shapira, Moses Wilhelm
30 
Share Certificates
210-212, 215  
Sharett, Moshe
70, 230, 231
She'erit Ha-Pleita
17, 108, 115, 476, 552-555, 557, 558, 
561-563, 566, 567, 569
571-578
Shlonsky, Avraham
277
Shtark, Ya'akov
135, 205, 339

Sima, Meron
325 
Simon, Yochanan
319-321
Six-Day War
104, 236 
Smolenskin, Peretz
222, 394 
Soncino
157, 267 
Soskin, Avraham
86 
South Africa
14, 183 
Spitzer, Moshe
270, 273 
Sports
108, 139, 149, 158, 174, 406, 565, 
586
Steinhart, Ya'akov
325-327, 336
Struck, Hermann
3, 176, 207, 339, 343
Sweden
513, 561   
Synagogues
111, 181, 452, 484, 537
Tarpat (1929) Riots
64
Tarshish (publishing)
270 
Tartakover, Chaim
545 
Tchaikov, Joseph
294 
Tchernichovsky, Shaul
225, 276
Tel-Aviv
25, 26, 38, 50, 60, 72, 81, 86-88, 96, 
100, 105, 132, 138, 140, 141, 149, 
193, 200, 201, 214, 215
Theatre
392-396, 489, 147, 148, 412, 169 
Tiberias
118 
Train
405, 409
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Adloyada
140, 415 
After,Ya'akov
276, 308
American Colony
128
Anti-Semitism
116, 150-155, 175, 273, 523-539, 
544, 606
Arab Countries Jewry
109, 161, 167, 179, 218, 307, 556, 
599, 600 
Archeology
30, 34
Architecture
38, 100, 141, 437, 493
Argentine
306, 384, 521, 584
Aronson, Boris (Baruch)
296
Art
66, 168, 176, 177, 268, 318-344, 498, 
499, 560, 565, 611
Avidan, David
245
Bank-Notes
398-403
Banks
100, 211, 398-401, 404 
Bar, Israel
249
Barlevi, Benjamin
309, 313, 314
Berlewy, Henryk
274, 292
Beck (print)
18, 39, 118
Begin, Menachem
103
Beilis, Menachem Mendel
151, 175, 528
Belgium
44, 45, 162, 552
Ben-Gurion, David
14, 70, 79, 227-229, 233, 578, 587

Ben-Zvi, Yitzchak
231, 232 
Berliner, Abraham
240
Bernstein, Moshe
268 
Bezalel
15, 81, 135, 216, 315, 345-358, 592  
Bialik, Chaim Nachman
31, 36, 142, 221, 276, 297 
Bibliophile
262-269, 283, 291, 338, 345, 389, 
508 
Birnbaum, Menachem
337 
Birnbaum, Uriel
291, 340, 341 
Bograshov, Chaim
94
Budko, Joseph
2, 207, 323, 324, 420, 491
British Army
62
British Mandate
21, 22, 25, 26, 34, 59, 62, 63, 65, 66, 
74, 257, 398-400, 404, 405, 407, 410, 
414, 415, 417, 494
Broderzon, Moshe
295
Buber, Martin
61, 78, 243, 273, 342
Cafe Casit
105, 268 
Calendars
252, 481, 490, 515, 518, 520
Cemeteries
111, 181, 452, 484, 537
Central European Jewry
32, 52-54, 85, 157, 162, 163, 166, 
168, 170, 171, 173, 174, 180, 181, 
186, 210, 240, 253, 254, 256, 262, 
273, 289, 304, 336, 413, 422-464, 
529, 533, 540, 595, 597, 607
Chagall, Marc
336
Children
89, 99, 189, 202, 253, 297-311, 313-
317, 362, 383, 474, 501, 557 

Chinese Jewry
517, 519 
Cinema
105 
Communism
60, 469, 531
Congress
1, 2, 4-6, 265, 579 
Cyprus
574, 577, 578, 602, 603
Czechoslovakia
16, 165, 174, 178, 406, 452, 457, 537, 
550, 586 
Dayan, Moshe
105 
Deinard, Ephraim
467, 503
Denmark
516 
Dinur, Yehiel (K. Tzetnik)
220, 565 
Dizengoff, Meir
28, 325
Dreyfus, Alfred
160, 524-527, 534
East European Jewry
18, 18a, 33, 48, 70, 91-93, 108,110, 
112-116, 158, 162, 163, 165, 166, 
178, 180, 181, 217, 289, 317, 338, 
352, 359, 390, 391, 402, 413, 449,
465-476, 543, 570, 616
Egypt
22, 90, 126, 129, 353, 417, 522, 544
Einstein, Albert
33, 143, 491 
Eliyahu brothers (postcards)
132, 138 
England
30, 34, 84, 246, 249, 264, 280, 420, 
471, 523, 567, 606
Eshkol, Levi
104, 235
Ex-Libris
205-207
Fabric
348, 596-601 
Feigin, Zvi (photographer)
95

Fichman, Ya'akov
221, 276
Fogel, David
277 
France
42, 162, 269, 288, 312, 413, 514, 515, 
517, 524-527, 534, 544, 553, 566, 
579, 585, 587 
Frumkin, Israel Dov
19 
Games
309, 312-317, 525, 532
Gdud Ha'avoda
29, 409
Gelgor, Eliezer (photographer)
9, 81
Grammar
281, 282 
Grinberg, Uri Zvi
244, 274, 275, 277
Gur-Aryeh, Meir
3, 136, 215, 348-351, 353 
Gutman, Nachum
302, 310, 387
Hadera (settlement)
18a
Haifa
50, 95, 132, 367, 604
HaLevi, Aharon
133, 331, 332  
Hanukkah lamps
594, 595
Haskalah movement
222, 279, 285, 393, 394, 422, 423, 
503
Hayot, Zvi Peretz
156, 352
Hebrew University
31-33, 81, 85, 604  
HeChalutz
92, 93, 108, 361, 475, 557, 566, 567 
Herzl
1, 3, 7-15, 70, 93, 156, 209, 339, 348, 
415, 435 
Holland
46, 282, 375 

Holocaust
114-116, 154, 220, 402, 476, 519, 
541, 542, 545-551, 556, 559, 560, 
564, 568-570, 610
Hotels
137
IDF
80, 145, 410, 417
India
590 
Inquisition
284 
Irgun, Lechi
65, 69
Italy
56, 281, 510-512, 557, 568
Jabotinsky, Ze'ev
131, 226, 388
Japan
117
Jerusalem
18, 23, 31-33, 35, 45, 61, 73, 78, 85, 
118, 119, 121, 122, 124, 125, 129, 
132, 136-138, 188, 213, 215, 254, 
265, 344, 348, 356, 378, 407, 412, 
414, 418-420, 434, 440, 592, 596, 
598, 601, 604, 608 
Jewish Brigade
56-58, 204, 250
Jewish Legion
84, 131
Jewish Soldiers
52-58, 62, 67, 80, 84, 145, 187, 204, 
232, 250, 506
JNF
3, 8, 16, 17, 32, 57, 108, 135, 144, 
176, 202, 411, 482, 545
K. Tzetnik
see Dinur, Yehiel  
Kadesh Operation
587
Kalter, Itzchak (photographer)
100
Kasher, Menachem Mendel
248 
Keren HaYessod
101, 127
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טופס הצעת מחיר לפריטים

הסטוריה ותרבות יהודית וישראלית
יום שלישי, 27.07.10  ט"ז אב תש"ע, 17:00

שם מלא

כתובת

טלפון

דואר אלקטרוני

ת.ז. / דרכון

חתימה

פקס

תאריך

הוראות להגשת הצעת מחיר:
או  מלהגיע  מהם  נבצר  אך  במכירה  להשתתף  למבקשים  מיועד  הטופס 

למבקשים להשתתף במכירה באמצעות הטלפון.
מילוי הטופס מהווה הוראה של מגיש ההצעה לקדם - בית מכירות פומביות 
בע"מ לרכוש עבורו את הפריט/ים המופיעים בו, וזאת במחיר הנמוך ביותר 
האפשרי ובלבד שלא יעלה על המחיר המירבי המפורט להלן. מילוי הטופס 
הפתיחה  במחיר  הפריט  את  לרכוש  ההצעה  מגיש  של  התחייבות  מהווה 

במקרה בו לא תהיה כל הצעה נוספת לרכישת הפריט מצד קונים אחרים. 
קדם תעשה כמיטב יכולתה למלא אחר ההוראות. אולם, לא תוטל עליה שום 

אחריות בגין אי ביצוע הוראות הצעת המחיר.
אחרת,  להצעה  זהה  תהיה  ההצעה  מגיש  של  המירבית  והצעתו  במידה 
להעלות  בע"מ  פומביות  מכירות  בית   - לקדם  להורות  ההצעה  מגיש  יכול 
"שובר  שכותרתה  העמודה  סימון  ידי  על  נוספת  אחת  במדרגה  הצעתו  את 

שוויון".
הנני מאשר כי קראתי את תנאי המכירה והאחריות המופיעים

בקטלוג ואני מסכים להם.

מכירה מס‘ 11

מספר פריט
מחיר מירבי מוצע ב- $

(לא כולל עמלה ומע“מ)

WWW.KEDEM-AUCTIONS.COM טלפון: 077-5140223 פקס: 077-5140167

שובר שוויוןשם ותיאור הפריט

סלולרי

השתתפות טלפוניתהצעה בכתב



Instructions for Absentee Bidding: 
This form is intended for those who wish to participate in the auction 
but can not attend it in person, or those who wish to participate in 
it by phone.
Filling of this form acts as an instruction of the bidder to Kedem 
Auction House Ltd. to purchase for him the item/s which are listed 
in it at the lowest possible price, as long as it does not exceed the 
maximum price detailed in this offer. Filling this form acts as an 
obligation by the bidder to purchase the item at its opening price in 
case there aren't any other bids on the item by other potential buyers.
Kedem will do its best fo fill these instructions, but will not assume 
any responsibility for not executing these bidding instructions.
In case the maximum offer of the bidder will be identical to another 
offer, the bidder can instruct Kedem Auction House Ltd. to raise his 
offer by one step by marking the column titled "Tiebreaker".
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Tuesday, 27.07.10 at 17:00
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Signature
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Date
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(not including commission and VAT) Tiebreaker
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של הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה 
בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של 
בכפוף  הזוכה"),  "הקונה  (להלן:  ההצעה  מציע  קונה  אותו 
זה.  הסכם  עפ"י  לתשלום  התחייבויותיו  מלוא  לביצוע 
בתוספת  ל"קדם",  ישלם  נתקבלה  שהצעתו  בכוח  הקונה 
(על  מע"מ  בתוספת  בשיעור 17%  עמלה  הפטיש,  למחיר 
ולא  המכירה  בסיום  מיד  יעשה  המלא  התשלום  העמלה). 

יאוחר מתום שבוע ממועד קבלת הצעת הקונה. 
עמלה.  ללא  בנקאית  בהעברה  או  במזומן  לשלם  9. ניתן 
תשלום בכרטיס אשראי כרוך בעמלת חברות אשראי של 
בהמחאה  לשלם  ניתן  מראש,  אושר  בהם  במקרים   .3%

בנקאית. העמלה על המחאות מחוץ לישראל  1.5%.
שרכש,  הפריטים  להוצאת  לדאוג  הקונה  באחריות    .10
חברת  או  שליח  באמצעות  או  "קדם",  ממשרדי  ישירות 
"קדם"  יבקש,  שהרוכש  במקרה  מטעמו.  משלוחים 
הפריטים  את  ולשלוח  לארוז  מצידה,  אחריות  ללא  תוכל, 
בתשלום מלא על חשבון הקונה. לתעריפי אריזה ומשלוח 
האריזה,  בסוג  מותנה  המחיר  "קדם".  למשרדי  לפנות  יש 

חברת המשלוח וארץ היעד. 
אשראי  בכרטיסי  במזומן,  יבוצעו  ל"קדם"  11. תשלומים 
או בהעברה לחשבון הבנק. המחאות פרטיות לא ייתקבלו 

ללא אישור מראש של בית המכירות. 
בדולרים  נקוב  שמחירו  פריט  עבור  בשקלים  12. תשלום 
דולר  של  יציג)  (שער  החליפין  שער  לפי  יחושב  ארה"ב, 

ארה"ב המפורסם ע"י בנק ישראל ביום המכירה. 
על  פיגורים  בריבית  חיוב  יגרור  בתשלום,  פיגור  13. כל 
הפרשי  בתוספת  לחודש   2% של  בשיעור  החייב  הסכום 

הצמדה לשער הדולר ארה"ב. 
14. הרוכש פריט כל שהוא, בין אם לעצמו ובין אם עבור 
בידי  ולקחתם.  הפריטים  עבור  לשלם  מתחייב  אחר,  אדם 
מנהל המכירה הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו לו 
על מנת שהרוכש יעמוד בהתחייבותו ובין השאר גם לבטל 
בהוצאות  הרוכש  את  לחייב  לאחר,  הפריט  למכור  מכירה, 
להגיש  והצמדה,  ריבית  כולל  המכירה  למנהל  שנגרמו 
לסכום  ולהוסיף  הפריט  שחרור  לעכב  פיצויים,  תביעת 
המגיע את ההוצאות שנגרמו, להשתמש או למכור פריטים 
רשות  ללא  שהיא  מטרה  לכל  הקונה  ע"י  ל"קדם"  שנתנו 

הבעלים, במחיר שיקבע ע"י קדם.
מידע  ליתן  בכוח  הקונה  כלפי  אחראית  אינה  15. "קדם" 
כי  בזאת  מובהר  ומצבו.  מקוריותו  הפריט,  למהות  באשר 
מטעם  כשלוחה  במעמדה  ניתן  "קדם"  ע“י  הנמסר  מידע 
המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. 

לקהל  הפריטים  הצגת  במהלך  לבדוק  בכוח  קונה  כל  על 
טיבו  מקורו,  גודלו,  מצבו,  את  המכירה,  שלפני  במועדים 
מוטלת  הקונה  על  ספק,  הסר  למען  הפריט.  של  וערכו 
לאחר  רכישתם,  לפני  הפריטים  לבדיקת  האחריות  מלוא 
למרות  הפריט.  לגבי  טענות  שום  תתקבלנה  לא  הקניה 
האמור, קדם תשתדל לפצות את הקונה במקרה של תביעה 

מוצדקת, על פי ראות עיני בית המכירות בלבד.
שרכש  הפריט  את  לחזקתו  לקבל  מתחייב  16. הקונה 
משבוע  יאוחר  לא  לתשלום  התחייבויותיו  את  ולהשלים 
בפריט  החזקה  מסירת  ספק,  הסר  למען  המכירה.  ממועד 
תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו 

לתשלום. 
17. "קדם" תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או 
יתבקשו  אלו  לקוחות  במכירה.  להשתתף  מעוניינים  אינם 
המופיע  מחיר"  הצעת  "טופס  את  המכירה  יום  עד  למלא 
למען  "קדם".  של  האינטרנט  באתר  או  המכירה  בקטלוג 
הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין 
בהם כדי להטיל על "קדם" ו/או על הפועלים מכוחה חבות 

מכל סוג. 
המכירה  במהלך  להשתתף  המעוניינים  18. לקוחות 
ובהקדם  מראש  לפנות  מתבקשים  הטלפון,  באמצעות 

לצורך תיאום. 
בעיר  המוסמכים  הדין  לבתי  או  המשפט  19. לבתי 
ירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל 
סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/

או למסירת הפריט בין "קדם" לבין הקונה. 
הוא  העברי  הנוסח  דעות,  חילוקי  של  מקרה  20. בכל 

הקובע.

פועלת  "קדם")  (להלן  פומביות"  מכירות  בית   - 1. "קדם 
למכירה  המוצעים  הפריטים  מוכרי  מטעם  כשלוחה 

פומבית.
2. "קדם" תפיק קטלוג לכל מכירה (להלן: "הקטלוג") ובו 
יפורטו, בין היתר, הפריטים המוצעים למכירה, מספריהם 
הנתונים  ספק,  הסר  למען  שלהם.  הפתיחה  ומחירי 
בלבד  מידע  לצרכי   לשמש  נועדו  בקטלוג  המופיעים 
בעלים  יחוס,  תאור,  לגבי  אחריות  כל  בהם  ואין  לקונה 

קודמים, תקופה, מקור או כל נתון אחר. 
הינם  הפריטים,  ברשימת  מופיעים  אשר  3. המחירים 

מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה.
4. "קדם" תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי 

מטעמה, בין היתר, לעריכת המכירה הפומבית וניהולה.
למנוע  הזכות  את  לעצמו  שומר  המכירה  5. מנהל 
השתתפות במכירה מאנשים שאינו מעוניין בהשתתפותם. 
זכה  מי  לקבוע  הבלעדית  הסמכות  המכירה  למנהל 
במכירה, לבטל מכירה של פריט כלשהו (גם אחרי מכירתו), 
דעתו  שיקול  עפ"י  וזאת  למכירה  מחדש  להעמידו  או 
הבלעדי. כן רשאי מנהל המכירה  להוסיף או להוציא פריט 
למכירה  המוצע  פריט  לגבי  נתונים  לשנות  או  מהמכירה, 

שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג. 
6. השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. 
ממוספרת  בשלטית  המכירה,  לפני  יצטייד  בכוח  הקונה 
קבלת  במכירה.  הצבעה  לצורך  תשמשו  אשר  כאמור, 
שלטית ממוספרת תינתן כנגד חתימת הקונה או בא כוחו 
כוחו  בא  או  הקונה  חתימת  "קדם".  של  רשמי  מסמך  על 
מהווה אישור לקבלת כל התנאים המופיעים בדף זה כמו 
גם אישור הקונה או בא כוחו, כי הפריטים הנרכשים נבדקו 
על ידי הקונה או בא כוחו לפני המכירה ולא יתקבלו שום 
הקניה  לאחר  כוחו  בא  או  הקונה  ע"י  וערעורים  טענות 

בשום נושא.
המתקבלות  הצעות  לגבי  גם  נכון  זה,  בסעיף  האמור  כל 
מהקונה בפקס, דואר אלקטרוני, טלפון או כל דרך אחרת.

7. המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב. 
8. "מחיר פטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום 
הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ"י תנאים 
אלה. מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי 

תנאי מכירה

בבעלות  חברה  הינה  פומביות"  מכירות  בית  "קדם 
רשאי  קונה  כל  לזאת,  ובהתאם  לכך  אי  פרטית. 
להשתתף במכירות אך ורק אם קרא את כל התנאים 

והסכים להם במלואם.



1.  “Kedem” Public Auction House (“Kedem”) acts as 
agent for sellers of items to be offered for sale to the public 
(‘the Sellers’).
2.  “Kedem” will produce a catalogue for every sale 
(‘The Catalogue’), which will include a list of items 
available at the sale, their serial numbers and opening 
prices. For the avoidance of doubt, information provided 
in the Catalogue, including opening prices, descriptions 
of items and any other information concerning the items, 
are solely for the purpose of information for potential 
buyers and are in no way to be construed as stand and\or 
obligation on behalf of “Kedem” and\or its employees and\
or representatives.
3.  “Kedem” will appoint a person as manager of the sale 
(‘the Auctioneer’) who will be responsible on its behalf for 
the execution and management of the auction.
4.  The Auctioneer reserves the right to prevent 
participation in the auction of any person. The auctioneer 
reserves the right to determine the winner of each lot, 
to cancel the sale of any item (even after it’s sold) or to 
re-enter it for sale, at his own discretion and at any stage 
whatsoever. The auctioneer also has the right to withdraw 
or add items to the sale and to add or withdraw from the 
Catalogue any information about an item to be offered 
in the auction on the basis of information received by 
“Kedem” after publication of the Catalogue.
5.  In order to participate in the auction, a potential 
purchaser must obtain a numbered paddle before the 
auction which will enable him to bid at the auction.
6.  The auction will be conducted using US Dollars as 
currency. 
7.  On the fall of the hammer and the acknowledgment 
of the numbered paddle of the offeror by the Auctioneer, 
the offeror̀ s offer will be binding and will be considered 
to be accepted and title to the item will pass to the offeror 
whose offer was accepted (‘the Purchaser’), subject to the 
fulfilment by the Purchaser of all payment obligations to 
“Kedem” as set out hereunder. A numbered paddle will be 
given against the buyer or his representative's signature 
on an official "Kedem" document, the buyer's or his rep-
resentative's signature proves acceptance of all conditions 
in this document as well as agreement by the buyer or his 
representative that the items were checked by the buyer or 

his representative prior to the auction and not claims or 
appeals by the buyer or his representative will be accepted 
after the auction regarding any subject whatsoever.
All said in this paragraph refers to bids transferred by fax, 
electronic mail, telephone or any other means.
8.  The amount mentioned in an offer at a sale by 
a Purchaser which is accepted (‘the Hammer Price’) 
shall be paid to “Kedem” by the Purchaser, together 
with the commission of 17% of the Hammer Price (‘the 
Commission’) and Israeli VAT on commision only. 
Payment to “Kedem” shall be effected immediately upon 
the conclusion of the auction but, at any event, not later 
than seven days after the date of the auction.
9.  Payment can be made by cash or bank transfer 
with no commission. Payment by credit card involves a 
commission by the credit company for 3%. In cases which 
were approved in advance by “Kedem”, it is possible 
to pay by money order / bank drafts. Commission for 
overseas checks is 1.5%.
10.  It is the responsibility of the buyer to take the 
purchased items, directly from the offices of “Kedem”, 
or by delivery service or courier on his behalf. In case a 
buyer requests - “Kedem” can, taking no responsibility 
for damages or loss, pack and ship the items, charging 
the buyer full costs of shipping and handling. For ship-
ping charges - please contact “Kedem” offices. Price 
varies according to type of package, shipping method 
and country of destination.
11.  Payments to “Kedem” shall be made in cash, credit 
card or bank transfer.
12.  An item which is priced in US dollars will be 
calculated in New Israel Shekels in accordance with the 
representative rate of exchange as published by Israel 
Bank on the date of the auction.
13.  A Purchaser is liable to pay interest on any delay 
in payment, at the rate of 2% per month of the amount 
payable, with adjustments to index-link all outstanding 
amounts payable to the Dollar Exchange Rate
14.  The purchaser, whether for himself or for another, is 
obliged to pay for the items and take them. The auctioneer 
has the right to take any means he thinks appropriate to 
ensure the purchaser keeps his obligation, among these to 
cancel a sale, sell the item to another, charge the purchaser 
with any expenses caused to the auctioneer including 
interest and index linkage, sue for compensation, delay 
the release of the item and add all expenses to the sum 
due. to use or to sell items handed to "Kedem" by the seller 
for any purpose without obtaining the owner's permission 

and for a price decided by "Kedem".
15.  “Kedem” is responsible for the information given 
regarding the items’ nature, originality and condition. 
However all information given by “Kedem”, in its capacity 
as agent for the consignor, and based on accumulated 
information and the experience of the its experts. It is 
entirely the responsibility of the prospective purchaser 
to check and inspect the items to determine condition, 
quality, authenticity, size, authorship during the allocated 
time prior to the auction. The purchaser may submit 
in writing, any doubts regarding the authenticity and 
condition of the item within 30 days of the sale. If it is 
proven to “Kedem” that there has clearly been an error 
in the information which was given relating to any item, 
“Kedem” shall refund any sums paid by the purchaser and 
the item shall be returned to the possession of “Kedem”. 
Subject to this obligation, the purchaser shall have no 
claims and\or further demands with respect to that item. 
For avoidance of any doubt, it is the responsibility of the 
buyer to check items before their purchase, no claims 
regarding the items sold will be attended to or accepted 
after the auction. In spite of this reservation, "Kedem" will 
do its best to compensate the buyer in case of a justified 
claim, to the best judgment of the auction house.   
16.  A purchaser is obliged to collect the purchased 
item and to fulfill his obligations to pay for the item no 
later than seven days from the date of the sale of the item. 
For the avoidance of doubt, the right to possession of the 
item will pass only once the purchaser has fully filled his 
payment obligations as set out in these conditions.
17.  “Kedem” will represent, free of charge, potential 
purchasers who do not wish or who are unable to attend 
the auction. These potential purchasers are requested 
to complete the Rights to Bid form in the catalogue or 
website, no later than one day prior to auction. “Kedem” 
will not be liable, under no circumstances, for any error, 
emissions in connection therewith.
18.  Any potential purchaser who wishes to 
participate in the auction via telephone shall make the 
necessary arrangements within a reasonable time before 
commencement of the auction.
19.  The courts or law courts of Jerusalem, Israel, shall 
have the sole jurisdiction in any dispute between “Kedem” 
and the purchaser or any potential purchaser, based on the 
details of this agreement and\or related to the sale and\or 
to the transfer of any item.
20.  In any case of doubt the Hebrew version of this 
Terms Of  Sale will be the binding document.

"Kedem Auctions" is a privately owned company, and as 
such and according to that fact every buyer has the right 
to participate in auctions given that he read the follow-
ing conditions and that he fully agrees to accept them.

Terms of Sale
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