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4. Postcards of Zionist Congresses 
and Organizations 
6 Postcards of Zionist congresses and organiza-
tions. Amongst them a postcard of the 9th Zionist 
Congress featuring a work by Hermann Struck – 
"Well in Jaffa" and a postcard featuring a caricature 
of the 20th Zionist Congress showing a dispute in 
the Zionist movement about the Partition Plan, 
with the participation of Chaim Weizman, David 
Ben Gurion and others. Good condition.

Opening Price: $500

2. כרטיסי-ציר – הקונגרסים ה-6 וה-11
1. כרטיס-ציר [במקור כרטיס לעתונאי], הקונגרס הציוני 

ה-6 בבאזל, 1905. בחלקו הפנימי איור של תיאודור הרצל 

וציטוט "...והעליתם את עצמותי מזה אתכם" ופירוט סדר 

התנהלות הקונגרס. מצב בינוני-טוב. סימני-קיפול קשים, 

קרעים שוקמו שיקום מקצועי.

2. תעודת-ציר לנציג "המזרחי" מציריך, הקונגרס הציוני 

ה-10 בבאזל, 1910. בצדה האחורי חותמת-דיו מהקונגרס. 

מצב טוב. קרעים קלים בשולים.

פתיחה: $450

3. כרטיסים – הקונגרסים ה-13 וה-20
בקרלסבד,  ה-13  הציוני  בקונגרס  1. כרטיס-השתתפות 

מצב  חותמות.  וגרמנית.  צ'כית  מפאריז.  לציר  נתן   .1923

טוב, סימני קיפול.

 .1937 בציריך,  ה-20  הציוני  הקונגרס  אורח,  2. כרטיס 

עברית וגרמנית. מצב טוב מאד.

פתיחה: $250

2. Delegate-Ticket – Congresses 6 
and 11 
1. Delegate-ticket [originally journalist-ticket], 
6th Zionist Congress in Basel, 1905. On inner 
part is an illustration of Theodor Herzl and 
the congress's schedule. Fair-good condition. 
Remarkable folding-marks, tears professionally 
restored.
2. Delegate-certificate of "HaMizrachi" repre-
sentative from Zurich, 10th Zionist Congress in 
Basel, 1910. Congress's ink-stamp on back side. 
Good condition. Slight tears to borders.

Opening Price: $450

3. Tickets – Congresses 13 and 20  
1. Participant's-ticket in the 13th Zionist 
Congress in Karlsbad, 1923. Given to a delegate 
from Paris. Czech and German. Ink-stamps. 
Good condition, folding marks.
2. Guest-ticket, 20th Zionist Congress in 
Zurich, 1937. Hebrew and German. Very good 
condition.

Opening Price: $250

1. הקונגרס הציוני ה-3 בבאזל
ובית-המוסיקה  הקזינו  תמונת  עם  מבאזל,  גלוית-מזכרת 

"Jung-Zion" בעיר, מזכרת מהקונגרס הציוני ה-3, 1899. 

בשו־ קלים  ונזקים  קרעים  בשימוש.  היתה  לא  טוב,  מצב 

ליים. נדירה. אינה נזכרת בקטלוג רימר.

פתיחה: $400

1. The 3rd Zionist Congress in Basel 
Souvenir-postcard of Basel, with photograph of 
the Casino and Music-House "Jung-Zion" in the 
city, souvenir of the 3rd Zionist Congress, 1899. 
Good condition, never used. Tears and slight dam-
ages to borders. Not mentioned in Riemer.

Opening Price: $400

4. גלויות קונגרסים וארגונים ציוניים
מה־ גלויה  ביניהן  ציוניים.  וארגונים  קונגרסים  גלויות   6

 - שטרוק  הרמן  של  עבודתו  עם  התשיעי  הציוני  קונגרס 

"באר אצל יפו" וגלוית קריקטורה מהקונגרס הציוני ה-20 

המראה את הויכוח בתנועה הציונית על תוכנית החלוקה, 

בהשתתפות חיים ויצמן, דוד בן-גוריון, ואחרים. מצב טוב.

פתיחה: $500

קונגרס, ציונות
Congress, Zionism

2
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5. קונגרסים ציוניים – שלשה פריטים
קריקטורה   – ומחיבים"  "שוללים  מצולמת,  ◆ גלויה 
איורים   .1937 ציריך,  ה-20.  הציוני  הקונגרס  בהשראת 

ואחרים.  אוסישקין,  בן-גוריון,  דוד  ויצמן,  חיים  של 

ה-21.  הציוני  הקונגרס  של  הפתיחה  מישיבת  ◆ תצלום 
 .Lasar Dunner ,[ז'נבה], 1939. חותמת צלם מתל-אביב

 .1946 בזל,  ה-22.  הציוני  הקונגרס  אורח,  ◆ כרטיס 
משומש ומעט בלוי. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

5. Zionist Congresses – Three items 
◆ Real photo, "Opposers and Supporters" – cari-
cature inspired by the 20th Zionist Congress. 
Zurich, 1937. Illustrations of Chaim Weizman, 
David Ben Gurion, Ussishkin, and others. 
◆ Photograph of the opening session of the 21st 
Zionist congress. [Geneva], 1939. Ink stamp 
of photographer of Tel Aviv, Lasar Dunner. 
◆ Visitor card, 22nd Zionist congress. Basel, 
1946. Used and worn. Size and condition varies.

Opening Price: $250
6. Autoemancipation – Pinsker – 
First Edition, 1882 
Autoemancipation, mahnruf an seine 
Stammesgenossen, von einem Russischen Juden 
[Autoemancipation, by a Russian Jew]. Berlin, 
1882. First Edition.
Yehudah Leib Pinsker, 1821-1891, doctor, philos-
opher and Zionist activist, one of the founders 
of the Hibat Zion movement. Pinsker published 
this book anonymously in 1882. In the book he 
explains, that the dream of Jewish emancipation 
has no chance, because hate for Jews has become 
a mental illness among the nations, which he 
calls "Judophobia". Pinsker calls for the estab-
lishment of a Jewish National Homeland, pref-
erably in Palestine as a solution for the Jewish 
problem. 36 pages, 23cm. Good condition. Few 
stains, inscriptions in pencil. Binding not original.

Opening Price: $250

6. אוטואמנסיפציה – פינסקר – מהדורה ראשונה, 
1882

Autoemancipation, mahnruf an seine Stammes-
 genossen, von einem Russischen Juden
 .1882 ברלין,  רוסי].  יהודי  מאת  [אוטואמנסיפציה, 

מהדורה ראשונה. 

ציוני,  ופעיל  דעות  הוגה  רופא,   ,1921-1891 פינסקר,  י"ל 

מראשי תנועת חיבת ציון. בשנת 1882 פרסם את ספרו זה 

בעילום שם. בספר מסביר פינסקר, כי לחלום האמנציפציה 

היהודית אין סיכוי, כיוון שהשנאה ליהודים הפכה למחלת 

נפש בקרב העמים, אותה כינה בשם "יודופוביה". בחיבורו 

לפתרון  וקורא  ההשתלבות  מחלום  פינסקר  מתפכח  זה 

הבעיה היהודית על-ידי הקמת מולדת לעם היהודי, רצוי 

בתחומי ארץ-ישראל. גרמנית. 36 עמ', 23 ס"מ. מצב טוב. 

מעט כתמים, סימונים בעפרון. כריכה קשה, לא מקורית.

פתיחה: $250

56
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8. שני גליונות חגיגיים - "די-וולט", 1907 / 1914
Die Welt, Festnummer .1, גליון חגיגי במלאת עשור 

על  נדפס   .1907 יוני   ,(Köln) קלן  העתון.  של  לקיומו 

נייר כרום עבה. כולל תמונה של הרצל, איורים רבים של 

ליליאן, הרמן שטרוק, צילום שער הגליון הראשון ומבחר 

מאמרים.

במלאת  הרצל,  גליון   ,Die Welt, Herzl-Nummer .2

 .1914 יולי  ברלין,  הרצל.  תיאודור  של  לפטירתו  עשור 

של  הרצל,  של  תצלומים  כולל  עבה.  כרום  נייר  על  נדפס 

ממושבות  תצלומים  לזכרו,  ומאמרים  בכתב-ידו  מכתבים 

בפלשתינה, חפצים תוצרת "בצלאל".

הע־ קשה,  בכריכה  מחדש  נכרכו  החוברות  שתי  טוב,  מצב 

טיפות המקוריות נשמרו ומודבקות בחזיתות.

פתיחה: $120

7. כתב-עת - חובבי ציון – לונדון, 1893
לונדון,   .Palestina - the Chovevi Zion Quarterly

1893-1898. 10 חוברות לא רצופות.

"פלשתינה - ירחון חובבי ציון". עוסק בעתיד הארץ, אמ־

ושירים  תמונות  מעט  ועוד.  חובבי-ציון,  אגודת  נציפציה, 

ציוניים. אנגלית. 21.5 ס"מ. מצב טוב. מאוסף פרופ' שמעון 

אברמסקי. 

פתיחה: $150

8. Two Special Issues – Die Welt, 1907 
/ 1914 
1. Die Welt Festnummer, special issue on the 
Tenth Anniversary of the newspaper. Köln, June 
1907. Printed on heavy chrome paper. Includes 
photograph of Herzl, many illustrations by 
Lilien, Herman Struck, copy of the first issue 
and selection of essays.
2. Die Welt, Herzl-Nummer, Herzl's issue, on 
the tenth anniversary of the passing of Theodor 
Herzl. Berlin, July 1914. Printed on heavy 
chrome paper. Includes photographs of Herzl, 
letters handwritten by Herzl and articles in his 
memory, photographs of Moshavot in Palestine, 
objects made by "Bezalel".
Good condition, both issues were rebound in hard 
cover, original covers pasted on fronts.

Opening Price: $120

7. Periodical – Chovevi Zion – 
London, 1893
Palestina - the Chovevi Zion Quarterly. London, 
1893-1898. 10 non-consecutive issues.
"Palestina - the Chovevi Zion Quarterly". 
Dealing with the future of Eretz Israel, eman-
cipation, Chovevi Zion society and more. Some 
photographs and Zionist poems. English. 21.5cm. 
Good condition. From Prof. Chimen Abramsky's 
private collection.

Opening Price: $150

8 7
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הרצל
Herzl

9. תיאודור הרצל – פסלון פורצלן
פראג,  הרצל.  תיאודור  של  בדמותו  פורצלן  פסלון 

.[1920-1930]

 Praha, Made in Czechoslovakia," חתום בצדו האחורי

900". גובה: 17 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

9. Theodor Herzl – Porcelain 
Figurine 
Porcelain figurine of Theodor Herzl's figure. 
Prague, [1920-1930].
Signed on the back "Praha, Made in 
Czechoslovakia, 900". Height: 17cm. Good 
condition.

Opening Price: $200

10. הרצל – לוחית עם דיוקנו
אבץ  לוחית  הרצל".  ת.  ד"ר   – אגדה  זו  אין  תרצו  "אם 

עגולה מצופה נחושת. במרכז תבליט דיוקנו של הרצל.

קוטר: 10.2 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קילופים בציפוי.

פתיחה: $120

10. Herzl – Plaque with Portrait
"Im Tirtsu Ein Zo Aggada – Dr. T. Herzl".  
Round zinc plaque copper-plated. Relief of 
Herzl's portrait in the center. Diameter: 10.2cm. 
Fair-good condition. Peeling of coating.

Opening Price: $120

11. הרצל – אוסף לוחיות נחושת, עץ וברונזה
מן  הרצל,  תיאודור  של  דיוקנו  עם  (פַלקים)  לוחיות   7

הצד. עבודות חריטה וריקוע בנחושת, גילוף עץ ויציקות 

ברונזה. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

11. Herzl – Collection of Copper, 
Wood and Bronze Plates
7 small plates with Theodor Herzl's portrait, in 
profile. Engraving and hammering in copper, 
wood carving and bronze casting. Various sizes 
and conditions.

Opening Price: $250

11 9
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12. הרצל – עבודת-רקמה
ד"ר ת. הרצל, עבודת רקמה מיכאנית. [שנות ה-20?].

"מפעלי  מודפסת:  מקורית,  בתיקיית-קרטון  נתונה 

התעשיה בארץ-ישראל. שמאי ארנון, תל-אביב".

קלים  נזקים  מאד.  טוב  מצב  ס"מ.   33 בתיקייה  ס"מ,   25

בשולי התיקייה.

פתיחה: $300

12. Herzl – Embroidery Work 
Dr. T. Herzl, Machine-embroidery work. 
[1920's]. 
Placed in original cardboard folder, printed: 
"Industry works in Eretz Israel. Shamai Arnon, 
Tal Aviv". 25cm, folder 33cm. Very good condition. 
Slight damages to borders of folder.

Opening Price: $300

13. הרצל – מיקרוגרפיה מודפסת – וושינגטון, 
1929

ד"ר תיאודור הרצל ע"ה [עליו השלום]. הדפסה של מיק־

רוגרפיה מעשה ידי נתנאל חזן. וושינגטון, 1929. 

העם  בתחיית  גדולתו  ופרשת  חיו  ימי  "תולדות  הטקסט: 

ס"מ.   48X31.5 אבות".  בארץ  ונחלתו  אדמתו  על  העברי 

מצב טוב. קרעים מודבקים בתחתית.

פתיחה: $180

13. Herzl – Printed Micrography – 
Washington, 1929
Dr. Theodor Herzl. Printed micrography drawn 
by Nathaniel Chasin. Washington, 1929.
The text: "His Biography and great part in the 
revival of the Jewish people in their forefathers' 
land". 48x31.5cm. Good condition. Some corrected 
tears on lower part.

Opening Price: $180

14. הרצל – מיקרוגרפיה מודפסת
הדפסה  שלו.  [ביוגרפיה]  ובוגרפיה  הרצל  תיאודור  ד"ר 

בעברית.  הרצל,  חיי  תולדות  הטקסט:  מיקרוגרפיה.  של 

58X45 ס"מ. מצב טוב. קמטים בשוליים. מגולגלת.

פתיחה: $120

14. Herzl – Printed Micrography 
Dr. Theodore Herzl and his biography. Printed 
micrography. The text: herzl's biography, writ-
ten in hebrew. 58x48cm. Good condition. Tears to 
margins. Rolled.

Opening Price: $120

15. תיאודור הרצל – א"מ ליליאן
חדרו  מרפסת  על  הרצל  תיאודור   –  Theodor Herzl
הציוני  הקונגרס  בזמן  בבאזל,  המלכים"  "שלשת  במלון 

אפרים  מאת  המפורסם  התצלום  של  הדפסה  הראשון. 

מעט  טוב.  מצב  ברלין.   ,B. Harz הוצאת  ליליאן,  משה 

מעט  עם  ס"מ,   55X45 במסגרת וכתמים,  בשוליים  קרעים 

נזקים.

פתיחה: $150

12
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15. Theodor Herzl – E.M. Lilien 
Theodor Herzl on the balcony of his room in 
Hotel "Three Kings" in Basel, during the first 
Zionist Congress. Print of the famous pho-
tograph by Ephraim Moshe Lilien. B. Hartz 
Publishing, Berlin. Good condition. Few tears to 
borders and stains, framed 55x46cm, few damages.

Opening Price: $150

16. הרצל וז'בוטינסקי- כרזה בעיצוב האחים 
שמיר, 1954

"תרס"ד - כ' תמוז [תאריך פטירת הרצל] - תשי"ד / ת"ש 

תשי"ד".   - ז'בוטינסקי]  זאב  פטירת  [תאריך  תמוז  כ"ט   -

כרזה [בעיצוב האחים שמיר], 1954.

במרכז דיוקנותיהם של תיאודור הרצל וזאב ז'בוטינסקי, 

ובתחתית  השניים,  של  קצרים  ציטוטים  מופיעים  מתחת 

החרות".  ו"תנועת  השלמה  ישראל  ארץ  מפת  איור   –

100X70 ס"מ. מצב טוב. קמטים. קרעים בשוליים.

פתיחה: $400

16. Herzl and Jabotinsky – Poster 
Designed by Shamir Brothers, 1954
"1904 – Tamuz 20 [date of Herzl's passing] – 
1954/ 1940 – 29 Tamuz [Ze'ev Jabotinsky's date 
of passing] – 1954". Poster [designed by Shamir 
brothers], 1954.
Portraits of Theodor Herzl and Ze'ev Jabotinsky 
appear in the center, underneath are shorts cita-
tions of both, on lower part of poster an illustra-
tion of Greater Israel and "Herut Movement". 
100x70cm. Good condition. Creases. Tears to 
borders.

Opening Price: $400

17. הגיתו החדש – הרצל – מהדורה עברית 
ראשונה

ארבע  בן  חזיון   ,Das neue Ghetto  – החדש  הגיתו 

מערכות, מאת תיאודור הרצל, תורגם בידי ראובן בריינין. 

הוצאת "אחיאסף", ורשה, תרנ"ח 1898. 

ההתרח־ מקום   .Die Welt-ב בגרמנית  לראשונה  פורסם 

שות: וינה, 1893. המחזה נכתב בהשפעת משפט דרייפוס, 

פרקליט  עלילתו  במרכז  כעיתונאי.  הרצל  סיקר  אותו 

יהודי מתבולל המנסה לצאת מן הגטו החברתי שנכפה על 

יהודי המערב, אך נכשל. מותו בסוף המחזה נועד לשמש 

אזהרה כי מצבם של יהודי המערב אינו נסבל עוד. 63 עמ', 

בלאי  ומעט  כתמים  מקורית.  בכריכה  טוב,  מצב  ס"מ.   19.5

בשולי הכריכה.

פתיחה: $150

15

16

17
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18. חיים יהודיים – חרבין, 1935 - הרצל
[חיים יהודיים], גליון מס' 22. חרבין, סין, יולי 1935.

לפ־ שנים   31 במלאת  הרצל,  לתיאודור  המוקדש  גליון 

אותיות  תצלומים.  ומספר  לזכרו  מאמרים  כולל  טירתו. 

קיריליות. 22 עמ', 30.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $150

18. Jewish Life – Harbin, 1935 – Herzl 
[Jewish Life], Issue number 22. Harbin, China, 
July 1935.
Issue dedicate to Theodor Herzl, on the 31st year 
of his passing. Includes articles in his memory 
and a few photographs. Cyrillic letters. 22 pages, 
30.5cm. Very good condition.

Opening Price: $150

17. Das Neue Ghetto – Herzl – First 
Hebrew Edition
HaGeto HaChadash - Das neue Ghetto, play in 
four acts, by Theodor Herzl, translated by Reuven 
Breinin. "Achiasaf" publishing, Warsaw, 1898.
First published in German in Die Welt. Location: 
Vienna, 1893. The play was written following the 
Dreyfus trial which Herzl surveyed as journalist. 
The play focuses on an assimilated Jewish lawyer 
who tries to break through the social ghetto en-
forced on western Jews, but he fails. The lawyer's 
death at the end of the play serves as a warning 
that the situation of western Jews is unbearable. 
63 pages, 19.5cm. Good condition, original binding. 
Stains and some wear to bindings borders.

Opening Price: $150

18
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קק"ל
JNF

19. קק"ל - טלגרמה מוקדמת עם כיתוב ברוסית, 
1903

 1903 [רוסיה,  טוב!".  "מזל  קק"ל,  בהוצאת  טלגרמה 

בערך]. 

בחלקה העליון "זכרו את הקרן הקימת לישראל" בעברית 

ישועת  מציון  יתן  "מי  והכיתוב  איור  במרכז  וברוסית, 

להדבקת  מקום  התחתון  בחלקה  טוב!".  ו"מזל  ישראל" 

באותיות  קלים  טיפוגרפיים  שינויים  ("מרקאות").  בולים 

הקיריליות מהמופיע בקטלוג לדני, פריט 36. דף 28 ס"מ. 

קרעים.  סימני-קיפול,  קמטים,  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב 

מהטלגרמות הראשונות שנדפסו בידי קק"ל.

פתיחה: $100

20. קק"ל – שני פריטי-נייר מוקדמים
1. שלט נייר קטן, "גאולה תתנו לארץ – הקופה הלאומית 

הכסף  "את  האחורי:  בצדו  נאציאנאל-פאנד".  יודישער   –

ורשימות המתנדבים לשלוח למערכת המליץ או למורשה 

הגליל". דפוס ליטוגרפי שחור.

קק"ל.  לטובת  פרנקים   100 תרומת  עבור  2. קבלה 

"בגאולת הארץ תלויה גאולת העם / ובכל ארץ אחזתכם 

גאלה תתנו לארץ". עברית וצרפתית. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

19. JNF – Early Telegram with 
Russian Inscription, 1903 
Telegram published by JNF, "Mazal Tov". 
[Russia, c. 1903].
On it's upper part appears the inscription 
"Remember JNF" in Hebrew and Russian. In the 
middle appears the words "Mazal Tov" and an-
other Hebrew inscription. On it's bottom – place 
to paste stamps. Few typographic variations in 
the Cyrillic letters from the telegram described 
in Ladani, item 36. Leaf 28cm. Fair-good condi-
tion. Stains, wrinkles, folding marks, tears. Among 
the first telegrams ever printed by JNF.

Opening Price: $100

20. JNF – Two Early Paper Items 
1. Small paper sign, "Ge'ula Titnu La'aretz – 
Hakupa HaLeumit – yiddisher nazional fund". 
On reverse side: "Funds and lists of volunteers 
should be sent to HaMelitz or to Morasha 
HaGalil". Black lithographic print.
2. Reciept for donation of 100 Francs to JNF. 
"Begeulat HaAretz Tluya Geulat Ha'am…" 
Hebrew and French. Various sizes and conditions.

Opening Price: $100

1920
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21. פנקסי-בולים ובולים בודדים – קק"ל 
וארגונים יהודיים בארה"ב

היו  לא  כולם  בודדים,  בולים  ו-7  מלאים  פנקסי-בולים   7

בשימוש.

ארלוזורוב  ביאליק,  חנקין,  אוסישקין,  סוקולוב,  בולי 

שונות;  מתקופות  קק"ל,  בהוצאת  בארץ,  יישובים  ובולי 

סניף  עברי –  ויום  שבוע  באמריקה –  עברית  "הסתדרות 

ילדים  קרן   ,Our Heroes העולמית";  העברית  לברית 

 .Great free kitchen in Jerusalem ;לבנין ארץ-ישראל

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

21. Stamps-Booklets and 
Single Stamps – JNF and Jewish 
Organizations in the USA 
7 Complete stamps-booklet and 7 single stamps, 
all of them have not been used.
Sokolov stamps, Ussishkin, Hankin, Bialik, 
Arlosoroff and stamps of settlements in Israel, 
published by JNF in different periods; "Histadrut 
Ivrit BeAmerica – Shavu'a VeYom Ivri – branch 
of the World Jewish Alliance"; Our heroes, 
Children's Fund for the Building of Eretz-israel; 
Great free Kitchen in Jerusalem. Size and condi-
tion varies.

Opening Price: $200

22. קק"ל – חוברות ופרסומים – הקופסה 
הכחולה

חוברת  נאציאנאל-פאנד,  אידישען  פונ'ם  פושקע  די 

 Der  ◆ ה-20].  [שנות  ורשה,  ל"עסקנים".  הנחיות 

Judische Nationalfonds, Adolf Bohm. [האג וברלין, 
לוחות- מספר  כוללת  קק"ל,  אודות  חוברת  בערך].   1916

 .Golden Jubilee of the J.N.F Blue Box ◆ .תצלומים

לונדון,  לקיומה.  שנה   50 במלאת  קק"ל  בהוצאת  עלון 

[1951]. מעוצב בצורת קופסה כחולה. גודל משתנה, מצב 

טוב. 

פתיחה: $120

22. JNF – Booklets and Publications 
– The Blue Box
Di pushke funm yidishn natzyonal-fund, book 
of instructions for "activists". Warsaw, [1920's]. 
◆ Der Judische Nationalfonds, Adolf Bohm. [The 
Hague and Berlin, ca. 1916]. Booklet about JNF, 
with a few photograph-plates. ◆ Golden Jubilee of 
the J.N.F Blue Box. Leaflet published by JNF on 
its 50th anniversary. London, [1951]. Designed 
as a Blue Box. Size varies, good condition.

Opening Price: $120

21
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23. בולים וחפצים שחולקו כמתנות – קק"ל
"קק"ל"  הכיתוב  וחרוט,  יצוק  מפתח   ,JNF House  ◆
מופיע גם בעברית. הקדשה מ-1955. ◆ מדליה בעלת שש 

של  הבינלאומית  הועידה  לכבוד  קק"ל,  בהוצאת  צלעות 

קופסת-קרטון  קרצ'מר.  תוצרת   .1965 מאי  ברית",  "בני 

מקורית. ◆ שעון-יד, 90 שנה לקק"ל, 1991. נרתיק מקורי.  

◆ פנקס בולים "תשובות למבחן התדע?", 99 בולים. ניו-
יורק, [שנות ה-30?]. גודל משתנה, מצב טוב-טוב מאד.

פתיחה: $250

24. קק"ל – תעודה לתורמים ליער קדושי 
צ'כוסלובקיה, 1947

קדושי  ליער  לתורמים  נתנה  ליטוגרפי,  בדפוס  תעודה 

פברואר  השואה.  במהלך  הנספים  לזכר  צ'כוסלובקיה, 

1947. נתנה בצ'כוסלובקיה. 38X29 ס"מ. מצב טוב. כתמים 

בודדים ומעט קמטים.

פתיחה: $150

23. Stamps and Objects Handed as 
Presents – JNF
◆ JNF House, a cast and engraved key, the writ-
ing JNF appears also in Hebrew. Dedication 
from 1955. ◆ Hexagon medal issued by JNF, in 
honor of the international convention of "Bnei 
Brit", May 1965. Made by Krechmer, Original 
cardboard box. ◆ Wrist-watch, JNF 90th anni-
versary, 1991. Original pouch. ◆ Stamp booklet 
"Teshuvot LeMivchan HaTeda?", 99 stamps. 
New York, [1930's?]. Size varies, good-very good 
condition.

Opening Price: $250

24. JNF – Certificate for Donors to 
the Forest of the Czech Martyrs, 
1947 
Certificate in lithographic printing, presented 
to donors to the Forest of the Czech Martyrs, 
in memory of holocaust victims. February 1947. 
38x29cm. Good condition. Few stains and few 
creases.

Opening Price: $150
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ארץ ישראל, התישבות
Eretz Israel, Settlements

25. חוקת האימפריה העות'מאנית, 1877
האימ־ [חוקת  אוטומאנו  אימפירייו  דיל  קונסטיטוסייון 

דפוס   .[1877] קונסטנטינופול,  העות'מאנית].  פריה 

קאסטרו.

"החוקה של האימפריה העות'מאנית; הוכרזה ביום ז טבת 

תרל"ז". לאדינו, באותיות רש"י. 32 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב, 

כתמים  קמטים,  הכריכה.  על  מודבקת  המקורית  העטיפה 

וחותמות. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $120

25. The Ottoman Empire 
Constitution, 1877  
The Ottoman Empire Constitution. 
Constantinople, [1877]. Castro printing press.
"The constitution of the Ottoman Empire, 
declared Tevet, 1877". Ladino, Rashi script. 32 
pages, 22cm. Good condition, original cover pasted 
to binding. Creases, stains and ink-stamps. From 
Prof. Chimen Abramsky's private collection.

Opening Price: $120

26. מכתב בכתב-יד – רחובות, 1883 – בניית 
מרתף-יין

מכתב בכתב-יד אל ועד חובבי-ציון (חו"צ) ביפו. רחובות, 

ניסן תרמ"ג [1883].

אנשי  יפרעו  מתי  הוועד,  של  לשאלתו  מכתב-תגובה 

המושבה את חובם לועד. אנשי רחובות מעלים את הצורך 

בהקמת מרתף ליינות: "המרתף הוא העיקר והיסוד שבו 

תלויה כל תקותינו וקיומנו לעתיד [...] כאשר יהי' המרתף, 

אז מאושרים [נהיה]... ובחיש קל יהי' לאל ידינו לשלם את 

ונחלה"  "מנוחה  אגודת  נזכרים  במכתב  נלוה...".  אשר  כל 

השורק  גידולי  וכן  ציון  חובבי  של  קבוצה  בידי  שהוקמה 

(גפנים) במושבה. בסופו חתימות תריסר מאנשי רחובות. 

דף 27 ס"מ כתוב משני צדדיו. מצב בינוני. קרעים וכתמים.

פתיחה: $180

26. Handwritten Letter – Rehovot, 
1883 – Wine-Cellar Construction 
Handwritten letter to Hovevey Zion committee 
in Jaffa. Rehovot, 1883.
Letter of response to the committee's question, 
when will the Moshava people settle their debt. 
The need to construct a wine-cellar is raised: 
"the cellar is the base for our hopes for the 
future…when we have a cellar we shall be able 
to repay our debt…". In the letter are mentioned 
"Menucha VeNachala" society that has been es-
tablished by a group of Hovevey Zion as well as 
the grapevines growing in the Moshavah. Letter 
signed by a dozen of Rehovot's settlers. Leaf 27cm 
written on both sides. Fair condition. Tears and stains.

Opening Price: $180

27. משמר הירדן – חתימות ראשוני המושבה, 
1891

מאנשי  תריסר  של  חתימותיהם  עם  בכתב-יד  מסמך 

כסה  בין  ה'  יום  הירדן,  משמר  הירדן.  משמר  המושבה 

לעשור תרנ"ב, [אוקטובר 1891].

קדישא  חברה  להקמת  מסכימים  החברים  המסמך:  תוכן 

החברות  על-פי  אליה,  ומצטרפים  צדק"  "לינת  וחברת 

יסוד  במושבה  שכניהם  שייסדו  והתקנות  שהקימו 

אנגלברג,  טיטלבוים,  גלבגיסר,  החותמים:  בין  המעלה. 

ס"מ.   22.5X22.5 דף  ואחרים.  שוורץ  וורהפטיג,  גרוסמן, 

מצב בינוני. כתמים, קרעים בשוליים.

פתיחה: $180

25
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27. Mishmar HaYarden – Signatures 
of Founders, 1891 
Handwritten document signed by a dozen 
of Mishmar HaYarden Moshava members. 
Mishmar HaYarden, October 1891.
Contents of document: members agree to es-
tablish a Chevra Kadisha and a "Linat Zedek" 
society and agree to join it, similar to the soci-
eties established by their neighbors in Yessod 
HaMa'ala. Signed by: Gelbgisser, Teitelbaum, 
Engelberg, Grossman, Warhaftig, Schwartz and 
others. Leaf 22.5x22.5cm. Fair condition. Stains, 
tears to borders.

Opening Price: $180

28. אישור-תשלום על אדמה בחדרה והגרלת-
קרקעות, 1894 – צבי יהודה סולונוביץ

"תעודה" – מסמך המאשר כי מר צבי יהודה בן רבי מרדכי 

סאלאנויץ [סולונוביץ] שילם בעד חלקו באדמות חדרה. 

וילנה, חשון תרנ"ה [1894]. 

בחידרה  אדמתו  חלק  בעד  העולה  כפי  בשלמות  "סלק 

מה־ הפס"ד  לסלוק  הפריזית  מהמלוה  מאומה  נהנה  ולא 

הברון  לסיוע  הכוונה  כנראה   – [בירות]"  בבירוט  נבררים 

לספק  הפסיק  העות'מאני  שהשלטון  לאחר  רוטשילד 

כולל  המסמך  הקרקע).  על  (תעודות-בעלות  קושאנים 

פירוט של האדמות אשר נפלו בחלקו בהגרלה: חלקה מס' 

29 באדמות הנטיעה, חלקה 33 באדמות הזריעה, חלקה 

השקדים.  באדמות   29 וחלקה  המלואים  באדמות   11

בתחתית חתימות 32 חברי אגודת וילנה, שותפי "חידרה" 

האדמה  חלקות   - "המצרים"  רשימת  ובהמשך –  [חדרה] 

הגובלות בחלקותיו של סולונוביץ, מארבעה כיוונים, עם 

פירוט שמות בעלי החלקות. "...נלוה אלינו בכל האספות 

חבר חדש צבי יהודה סולונוביץ, אברך משי שיצא מבית 

המדרש... היה עסקן מצוין בחבת ציון וציונות – השתתף 

הקרוב  בענין  התעסק  נפשו  ובכל  ובקונגרסים  באספות 

בני  המתנחלים  יתר  בין  אדמה  חלק  קנה  בחדרה  לנפשו. 

שמו:  על  בחדרה  החלק  עוד  נמצא  היום  ועד  וילנה... 

ראשית  בתוך  ליב:  יהודה  (אפל,  סולונויץ".  צבי  יהודה 

 – טוב  במצב  ראשון  דף  ס"מ.   28 דף,   [2] תרצ"ו).  התחיה, 

כתמים  בינוני –  במצב  שני  דף  קרעים,  ומעט  רבים  כתמים 

וקרעים.

פתיחה: $400

28. Payment-Certificate for Land in 
Hadera and Land-Lottery, 1894 – Zvi 
Yehudah Solonovitz  
"Certificate" – document certifying that Mr. Zvi 
Yehudah son of Mordechai Solonovitz paid his 
share for lands in Hadera. Vilna, [1894].
The document states in detail the lots: lot 
number 29 in the planting lands... and lot 
number 29 in the almonds land. 32 signatures 
of the Vilna association members appear on the 
bottom, the Hadera associates followed by the 
list of "Egyptians" – plots of land on the four 
sides of Solonovitz's lots, with names of owners. 
[2] leaves, 28cm. First leaf in good condition – many 
stains with a few tears, second leaf in fair condition 
–stains and tears. 

Opening Price: $400

2728
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29. מסמך בנושא ייסוד בנימינה
מכתב הממוען אל "חברים נכבדים" (חברי הועד המרכזי). 

[ראשית שנות ה-20].

"הזכרונים [אנשי זכרון-יעקב] בעלי החוה 'בורג' החליטו 

את  בה  להושיב  במטרה  החוה,  באותה  מושבה  לבנות 

והנם  בהסתדרותנו  חברים  שהנם  כאלה  יש  בניהם... 

משוללי אמצעים, שואלים אנו אם תוכל ההסתדרות לבוא 

לעזרתם". אדמת בורג' נרכשה כחלק ממגמת ההתפשטות 

איכרים  משפחות  עליה  ליישב  מנת  על  זכרון-יעקב,  של 

מהמושבה. לימים כונה הישוב "תל בנימין", והחל משנת 

שצמן,  אשר  המזכיר  החתומים:  בין  בנימינה.   –  1923

חבר ארגון "הגדעונים". דף 27 ס"מ. מצב טוב. חורי-תיוק 

קרועים. מעט כתמים. סימני-קיפול.

פתיחה: $180

30. משה מונטיפיורי – חמשה ספרים אודותיו
ורב  חיל  איש  דרך  אלהם  "בהצליח  וישועה,  רנה  קול 

פעלים... השר משה מונטיפיורי... בלכתו לישע עמו בארץ 

עברית   .[1867] לונדון,  רויזוק.  שמשון  מאת  רומאניא", 

ואנגלית. ◆ נוה תהלה, "מקדש מעט לאביר גבירי יעקב... 

סיר משה מונטיפיורי", מאת יוסף כהן צדק. לבוב, 1868. 

ספר מפואר, מחולק לשלשה שערים: שער התפלה, שער 

תולדות  "קיצור  שנה!  מאה  שר   ◆ הזמרה.  ושער  התודה 

בן- הירש  צבי  מאת  שירים",  עשר  בשבעה  השר  חיי  ימי 

יצחק אריה ליב געלבערג. לבוב, תרמ"ה [1884]. כרוכים 

שנשא  חן  (אדרעססע  אדרת  משה,  תפארת  אדרת  עמו: 

לחג שנת התשעים ותשע ליום הלדת... השר הצדיק משה 

מאנטיפיארי... בבית המדרש ברמת-גד (ראמסגאט), מאת 

שיר  גם  כולל   .1884 למברג,  לווה).  (ד"ר  הלוי  אליעזר 

ממרוקו;  מונטיפיורי  של  חזרתו  לכבוד  המתרגם,  מאת 

הברכה   ◆ לבוב, 1880.  גלברג.  הירש  צבי  מאת  המתאונן, 

מותו,  לפני  ישראל  בני  את  האלהים  אש  משה  ברך  אשר 

אליהו  יוסף  די  משה  סיר  הגדול,  האדם  קבר  אלי  "קינה 

29. Document Regarding the 
Establishment of Binyamina 
Letter addressed to "Respectful Members" 
(Members of Central Committee). [Early 
1920's]. "The 'Zichronim' [people of Zichron 
Ya'akov] owners of Burj farm decided to estab-
lish a Moshavah in this farm, in order to settle 
their sons there… some of them are members 
of our union and have no means, we enquire 
whether the union could assist them". Burj 
farm was purchased to enable the enlargement 
of Zichron Ya'akov, and let farmers settle there. 
Later this settlement was named "Tel Binyamin" 
and as of 1923 – Binyamina. Amongst the sig-
natories: secretary Asher Shatzman, member of 
"HaGide'onim" organization. Leaf 27cm. Good 
condition. Torn filing holes. Few stains. Folding 
marks.

Opening Price: $180

30. Moses Montefiore 
Kol Rina VeYeshu'ah, …"May G-d help Minister 
Moses Montefiore…on his way to assist his people 
in Romania…" by Shimshon Rausuk. London, 
[1867]. Hebrew and English. ◆ Neve Tehilah, by 
Joseph Kohn Zedek, Lvov, 1868. Elaborate book, 
divided into three "she'arim"(gates) : Sha'ar 
HaTefilah, Sha'ar HaTodah, Sha'ar HaZimrah. 
◆ Sar Me'ah Shanah ! "Shortened biography of 
the Minister in seventeen poems", by Zvi Hirsch 
ben-Yitzchak Aryeh Leib Gelberg. Lvov, [1884]. 
Bound with: Aderet Tife'eret Moshe, Lemberg, 
1884. Includes a song by the translator, on the 
occasion of Montefiore's return from Morocco; 
HaMit'onen, by Zvi Hirsch Gelberg. Lvov, 1880. 
◆ HaBracha, by Berachya Shafir. Krakow, 1889. 
Hebrew and German page facing page, with ad-
ditional texts.
Total of six books, five deals with Montefiore. 
Sizes and conditions vary. From Dr. Israel 
Mehlman's private collection.

Opening Price: $300

31. מכתבים למשה מונטיפיורי – עלילת דמשק 
– קושטא, 1840

רבי  מאת  מאנטעפיור,  משה  ר'  הטפסר...  השר,  לה"ה 

שלמה הירשל. [קושטא, תר"א 1840].

שני מכתבים מודפסים (נדפסו ללא שער), שניתנו למשה 

דמשק,  עלילת  בעניין  מלונדון  יציאתו  לרגל  מונטיפיורי 

שני  לאחר  שם.  שהותו  בעת  בקושטא  נדפסו  וכנראה 

המכתבים, אישור בית הדין הרבני של לונדון משנת ת"ר. 

מונטיפיורי נ"ע", מאת ברכיה שפיר. קרקוב, 1889. עברית 

וגרמנית עמוד מול עמוד, כולל טקסטים נוספים. 

במונטיפיורי.  עוסקים  חמשה  מהם  ספרים,  ששה  סה"כ 

ישראל  ד"ר  של  הפרטי  מאוספו  משתנים.   ומצב  גודל 

מהלמן.

פתיחה: $300

29
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32. שלשה ספרי הספד והלל לזכר משה 
מונטיפיורי

אודסה, 1884.  סלושץ.  יצחק  בן  שלמה  דוד  משה,  צדקת 

דרשה לזכרו של השר משה מונטיפיורי. ◆ אבל משה, יצחק 

ושיר  הספד   .1886 ורשה,  רוזנברג.  ליפמאן  טוב  יום  בן 

קינה. ◆ עלית משה, דוד שלמה בן יצחק סלושץ. אודסה, 

1895. דרשות הספד, כולל רישומי-דיוקנאות של משה מו־

נטיפיורי ובנימין רוטשילד. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $300

32. Three Books of Eulogy 
and Praise In Memory of Moses 
Montefiore 
Zidkat Moshe, David Shlomo ben Yitzchak 
Slouschz, Odessa, 1884. Sermon in memory 
of Minister Moses Montefiore. ◆ Evel Moshe, 
Yitzchak ben Yom Tov Lipman Rosenberg. 
Warsaw, 1886. Eulogy and lamentation. ◆ Aliyat 
Moshe, David Shlomo ben Yitzchak Slouschz. 
Odessa, 1895. Eulogy sermons, including 
portrait-illustrations of Moshe Montefiore 
and Binyamin Rothschild. From Prof. Chimen 
Abramsky's private collection.

Opening Price: $300
31. Letters to Moshe Montefiore – 
Damascus Libel – Constantinople, 
1840  
To the Minister…Moshe Montefiore, from 
Rabbi Shalomo Hirshl. [Constantinople, 1840].
Two printed letters (printed with no title page), 
handed to Moshe Montefiore upon his departure 
from London about the Damascus Libel, and 
were probably printed in Constantinople during 
his stay there. Following the two letters appears 
a certificate of the London Rabbinical Court. 
4 pages, 22.5cm. Good condition. Few stains and 
folding marks. From Prof. Chimen Abramsky's 
private collection.

Opening Price: $150

33. הנגר – ירחון לענייני מלאכה – ירושלים, 
1928

ירושלים,  כהן.  מ.  בעריכת  רצופות  חוברות   7 "הנגר", 

תרפ"ח [1928]. גליונות א'-ז'.

"ירחון מקצועי מצויר לחרשת-העץ ולמקצועות הקרובים 

וכדומה".  זגוג   – רפוד   – חריטות   – זהוב   – צביעה  לה: 

גליון  כל  מלניק.  מ.  ש.  ועיטורים:  העטיפות  עיצוב 

כולל  ביאורי-מלים.  וכן  ותמונות  איורים  מאמרים,  כולל 

מאמרים מאת בוריס שץ ומרדכי נרקיס. 24 ס"מ. מצב טוב 

עד טוב מאד.

פתיחה: $120

33. HaNaggar – Periodical for 
Craftsmanship Matters – Jerusalem, 
1928 
"HaNaggar", 7 consecutive booklets edited by M. 
Cohen. Jerusalem, 1928. Issues 1-7.
"Professional illustrated periodical for wood-
working and related professions: painting 
– chiseling – upholstery – glaziery etc". Cover 
designs and illustrations: S. M. Melnik. Each 
issue contains articles, illustrations, pictures 
and words interpretation. Including articles by 
Boris Shatz and Mordechai Narkiss. 24cm. Good 
to very good condition.

Opening Price: $120

וסימני-קיפול.  כתמים  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   22.5 עמ',   4

מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $150

3133
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34. אוסף חוברות – פנחס גרייבסקי
ועוד,  זכרון"  "אבני  ירושלים",  "מגנזי  שונות:  חוברות   73

שהוציא לאור פנחס גרייבסקי.

פנחס גרייבסקי (תרל"ג-תש"א), חוקר וסופר, יליד ירוש־

לים. ליקט תעודות היסטוריות, תמונות, זיכרונות אישיים 

אותם  ופרסם  הישן,  ביישוב  ומשפחות  אישים  ותולדות 

ובפר־ לאור,  והוציא  שערך  ירושלים"  "מגנזי  העת  בכתב 

סומים רבים אחרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

34. Collection of Booklets – 
Pinchas Graiewski  
73 different booklets: "Ginzei Yerushalayim", 
"Avnei Zikaron" and more, published by Pinchas 
Graiewski.
Pinchas Graiewski (1873-1941), researcher and 
writer, born in Jerusalem. Collected historical 
documents, pictures, personal memories and 
biographies of figures and families of the old 
Yishuv, and published them in the periodical 
"Ginzei Yerushalayim" that he edited and pub-
lished, and in many other publications. Various 
sizes and conditions.

Opening Price: $400

35. Pamphlet of Society for 
Supporting Jews in Settling in the 
Soviet Union, 1926  
To the Jewish settlement in Eretz Israel. 
Pamphlet on behalf of the society supporting 
Jewish settlement in the Soviet Union ("AGRU"). 
Tel Aviv, 1926.
"In the ocean of national hatred… there is an 
island carrying the flag of national solidarity, 
equality and peace – the Soviet Union". [4] pages, 
25.5cm. Very good condition. Folding mark.

Opening Price: $120

35. עלון של החברה לתמיכת התישבות יהודים 
בבריה"מ, 1926

החברה  של  הועד  מטעם  עלון  בארץ.  היהודי  לישוב 

("אגרּו").  המועצות  בברית  היהודים  התישבות  לתמיכת 

תל-אביב, 1926.

שעליו  אחד  בודד  אי  רק  ישנו  הלאומית...  השנאה  "בים 

 - לאומי  ושלום  שויון  לאומית,  אחוה  של  הדגל  מתנוסס 

טוב  מצב  ס"מ.   25.5 עמ',   [4] ארץ-המועצות".  היא  הלא 

מאד. קו קפל.

פתיחה: $120

36. כתב-יד – ספר לימוד הלכה לילדים / תצלום 
– בי"ס תחכמוני ביפו

1. מחברת כתב-יד, "ספר הלכה מסדר לבתי ספר משנת 

ילדיהם  את  לחנך  להורים,  והלאה,  הראשונה  הלמודים 

ותרגילים,  שאלות  הכוללים  מנותקים  דפים   + גילם"  לפי 

"תחכמוני"  הספר  בבית  מורה  ציזלינג,  מנחם  צבי  מאת 

ביפו. [15] דף כתובים.

2. תצלום קבוצתי של תלמידי ביה"ס "תחכמוני" ומוריו 

האחורי  בצדו  (מחולק   [1920] תר"ף  בירדן,  בטיול 

לשימוש כגלויה). גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $150

36. Manuscript – Halacha Study 
Book for Children / Photograph – 
Tachkemoni School in Jaffa  
1. Handwritten notebook, "Sefer Halacha"+ 
detached leaves with questions and exercises, by 
Zvi Menachem Zisling, teacher in "Tachkemoni" 
school in Jaffa. [15] Written leaves.
2. Group photograph of "Tachkemoni" school 
pupils and teachers on a trip to Jordan river, 
[1920] (divided on reverse side to be used as 
postcard). Size varies, good condition.

Opening Price: $150

37. טבריה – שני מסמכים חשובים
 .[1934 בחיפה,  [נדפס  טבריה,  העזרה  מועדת  1. כרוז 

בקשת סיוע מטעם ועדה המייצגת את כל עדות טבריה, 

רק  לא  ו"גרם  טבריה  את  פקד  אשר  קשה  שטפון  לאחר 

לאסונות בנפש, אלא גם לעונים של הרבה מתושבי העיר". 

טוב.  מצב  בודד,  דף  ואנגלית.  עברית  ערבית,  מודפס,  דף 

חורי-תיוק, מקופל.

באוקטובר   12 ביום  מטבריה  נשלח  בכתב-יד,  2. מכתב 

ביהודי  שנעשה  הטבח  את  רב  בפירוט  ומתאר   [1938]

טבריה עשרה ימים קודם לכן, במהלכו נרצחו 19 תושבים 

דפים  טוב.  מצב  עמ'.   [6] בית-הכנסת.  נשרף  ואף  יהודים 

מקופלים.

פתיחה: $120

37. Tiberias – Two Documents  
1. Appeal by the Tiberias Relief Committee, 
[printed in Haifa, 1934]. Aid request by a com-
mittee representing all ethnic groups in Tiberias, 
following a serious flood in Tiberias that "caused 
not only casualties but also poverty to many 
of the city's inhabitants". Printed leaf, Arabic, 
Hebrew and Engish. Single leaf, good condition. 
Filing holes, folded.
2. Handwritten letter, sent from Tiberias on 
October 12 [1938] describing in detail the mas-
sacre of Tiberian Jews ten days earlier, during 
which 19 Jews were murdered and the synagogue 
burnt. [6] pages, good condition. Folded leaves.

Opening Price: $120

38. מי אילץ אותי לעזוב את הארץ? – תיק 
מסמכים, 1926-1928

 24  –  "?1928 בשנת  הארץ  את  לעזוב  אותי  אילץ  "מי 

מכתבים. יפו וחיפה, 1926-1928. 

רוזנמן  מאיר  שניהל  מכתבים  חליפת  הכוללת  תיקייה 

אינו  כי  בטענה  החשמל,  בחברת  מעבודה  שפוטר  לאחר 
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38. Who Forced Me to Leave the 
Country? – Documents, 1926-1928 
"Who forced me to leave the country in 1928?" – 
24 letters. Jaffa and Haifa, 1926-1928.
File containing correspondence between Meir 
Rosenman after he was fired from the Electric 
Corporation, claiming that he is not a Zionist, 
and the management of the corporation and 
Eliyahu Golomb, representative of the Jewish 
Laborers Federation (Histadrut). Letters of 
claims and letters to Audit Committee, claims 
for severance payment and request to be re-hired. 
Rosenman worked for the Electric Corporation 
between the years 1925 and 1927 and was then 
fired, claiming that he is not a Zionist. In a letter 
of reply sent by Pinchas Rutenbeg to Rosenman, 
he stated that "it is his duty to employ only those 
people who really want to tie their lives to this 
land". 24 letters + issue of newpaper, 30cm. Fair 
condition. Tears and stains.

Opening Price: $120

39. Collection of Documents of 
Petroleum Company in Russia and 
Haifa
Collection of documents of David Ettinger and 
"Successors of Chaim Cohen" Company, owners 
of petroleum enterprises in the South of Russia 
which later on placed a petroleum pipe in the 
sea near Haifa shores, for pumping petroleum 
directly from the ships and storing it in contain-
ers on the mainland. Eretz Israel and Russia, 
1910's – 1950's.
Archive contains: Two large original photo-
graphs, "Chaim Cohen's warehouse and petro-
leum refineries near Saratov in Russia"; "Visit 
of Chaim Cohen owner of Petroleum company 
in the plant…" 1909 or 1910; five small photo-
graphs and a few later printings of photographs 
relating to petroleum enterprises. ◆ Various 
letters most of them concerning the petroleum 
business. ◆ Four architectural sketches for the 
Haifa petroleum pipe, 1920's. Total of 18 original 
items of that period + several later photographs 

39. אוסף מסמכים - חברת נפט ברוסיה ובחיפה
כהן",  חיים  "יורשי  וחברת  אטינגר  דוד  מסמכים,  אוסף 

בעלי עסקי נפט בדרום רוסיה ובהמשך מניחי צינור הנפט 

מהאוניות  ישירות  נפט  לשאיבת  חיפה,  לחופי  סמוך  בים 

שנות  ורוסיה,  ישראל  ארץ  ביבשה.  במיכלים  ואחסונו 

העשרה עד שנות ה-50. 

"המחס־ גדולים,  מקוריים  תצלומים  שני  כולל:  הארכיון 

 [Saratov] נים ובית הזקוק של חיים כהן על-יד סרטוב

הנפט  מפעל  בעל  כהן  חיים  של  "בקורו  ברוסיה"; 

במפעל..." 1909 או 1910; חמשה תצלומים קטנים ומספר 

הדפסות מאוחרות של תצלומים הקשורים בעסקי הנפט. 

ארבעה   ◆ נפט.  עסקי  בענייני  רובם  שונים  מכתבים   ◆
שרטוטים אדריכליים לקראת הנחת צינור הנפט בחיפה, 

שנות ה-20. סה"כ 18 פריטים מקוריים מהתקופה + מספר 

צילומים מאוחרים מעתונים וספרים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $180

ציוני, עם הנהלת חברת החשמל ואליהו גולומב, נציג הס־

מכתבי-תביעה  ישראל.  בארץ  העבריים  העובדים  תדרות 

ובקשה  כספי  לפיצוי  בקשות  לועדות-בקורת,  ופנייה 

לחזור לעבודה. רוזנמן עבד בחברת החשמל בשנים -1925

במכתב-תשובה  ציוני.  אינו  כי  בטענה  פוטר,  ואז   1927

כי "מחובתו  השיב  הוא  לרוזנמן,  רוטנברג  פנחס  שהחזיר 

הרוצים  האנשים,  אותם  את  רק  בארץ  בעבודותיו  לבסס 

באמת לקשר את חייהם עם הארץ הזאת". 24 מכתבים + 

גליון עתון מצורף, כ-30 ס"מ. מצב בינוני. קרעים וכתמים.

פתיחה: $120

from newspapers and books. Various sizes and 
conditions.

Opening Price: $180
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41. חברת "סולל בונה" – אלבום קריקטורות 
ייחודי

בע"מ",  בונה  "סולל  הוצאת  אחת.  עבודה  תולדות  אלה 

ארץ ישראל, [1944 בערך].

ניירות  על  בטכניקת-צילום  מודפס  קריקטורות  אלבום 

חברת "סולל  מהווי  קריקטורות  ל-50  קרוב  כולל  צילום, 

בונה", עבודות בשטח, קשרים עם הצבא, בעלי-תפקידים, 

מלר,  אביגדור  מאת  "קריקטורות  ועוד.  מחנה-עבודה, 

אחים  הצלום:  מלאכת  דינבורג,  ישעיהו  מאת  פורטרטים 

ַזק, תל-אביב". 46 דף, 16X9.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150

40. שאיפותינו – ירחון "ברית שלום" וקבצי 
מאמרים

14 חוברות "שאיפותינו" – ירחון וקבצי-מאמרים בהוצאת 

"ברית שלום". ירושלים, תרפ"ז-תרצ"ג [1927-1933]. 

ברית שלום - תנועה שהוקמה בשנת 1925 על ידי קבוצת 

בין  דו-קיום  ליצור  וביקשה  יהודיים,  אינטלקטואלים 

יהודים לערבים, באמצעות ויתור על הזכות להקמת בית 

בהצהרת  שנוסחה  כפי  ישראל,  בארץ  ליהודים  לאומי 

מרטין  רופין,  ארתור  נמנו  ותומכיה  חבריה  בין  בלפור. 

סימון,  ארנסט  שלום,  גרשם  ברגמן,  הוגו  שמואל  בובר, 

ס"מ.  כ-21  ואחרים.  מאגנס  לייב  יהודה  סאלד,  הנרייטה 

מצב משתנה, בינוני עד טוב. חותמות. 

פתיחה: $180

40. "She'ifoteinu" – "Brit Shalom" 
Monthly and a Collection of 
Articles  
14 Booklets "She'ifoteinu" – Monthly magazine 
and a collection of articles published by "Brit 
Shalom". Jerusalem, 1927-1933.
Brit Shalom – movement established in 1925 
by a group of Jewish intellectuals, aiming at 
achieving co-existence between Jews and Arabs, 
through yielding the right to establish a national 
home for Jews in Eretz Israel, as stated in the 
Balfour Declaration. Amongst the members and 
supporters were Arthur Ruppin, Martin Buber, 
Shmuel Hugo Bergman, Gershom Shalom, Ernst 
Simon, Henreitta Szold, Yehudah Leib Magnes 
and others. Approximately 21cm. Condition varies, 
fair to good. Ink-stamps.

Opening Price: $180

41. "Solel Boneh" – Unique 
Caricatures Album 
Ele Toldot Avodah Achat. "Solel Boneh Ltd." 
Publishing, Eretz Israel, [c. 1944].
Caricatures album printed in a photography-
technique on photographic paper, contains 
about 50 caricatures featuring "Solel Boneh" 
company's workers way of life such as work in 
different sites, connections with the army; posi-
tion holders, work-camp and more. "Caricatures 
by Avigdor Meler, portraits by Yesha'ayahu 
Dinburg, Photography: Brothers Zak, Tel Aviv". 
46 leaves, 16X9.5cm. Good condition.

Opening Price: $150
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ירושלים ודפוסי ירושלים
Jerusalem, Books printed in Jerusalem

42. ירושלים – תחריט צבוע ביד, 1784
 The Celebrated City of Jerusalem… including
it's several famous Building now in decay [העיר 
מאת  ביד,  צבוע  תחריט-נחושת  ירושלים...],  המפורסמת 

 43X34 29 ס"מ, במסגרתX21 .1784 ,לונדון .John Lodge
לא  הפספרטו.  על  כתמים  כתמים.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ. 

נבדק מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $200

42. Jerusalem – Hand-Colored 
Etching, 1784 
The Celebrated City of Jerusalem… includ-
ing it's several famous Building now in decay, 
copper-etching hand-colored, by John Lodge. 
London, 1784. 29x21cm, framed 43x34cm. Good 
condition. Few stains. Stains to passpartout. Not 
checked outside of frame.

Opening Price: $200

43. מראות ירושלים – איורים צבעוניים, 1870
עם  אוגדן-גלויות,  דמוי  אלבום   ,Views in Jerusalem
לונדון-ניו-יורק,  בירושלים.  אתרים  של  צבעוניים  איורים 

.1870

המלכים,  קברי  יהושפט,  עמק  הזיתים,  הר  איורים:  תריסר 

בריכת השילוח, הר ציון, כפת הזהב, ועוד. כל איור מלווה 

תיאור מפורט באנגלית. 24 עמ', [12] לוחות-איורים, בכריכה 

קשה, 17.5X10.5 ס"מ. מצב טוב. מעט נזקים בכריכה.

פתיחה: $150

43. Jerusalem Views – Colorful 
Illustrations, 1870  
Views in Jerusalem, album postcards-folder like, 
with illustrations in color of sites in Jerusalem. 
London-New York, 1870.
A dozen illustrations Mount of Olives, 
Yehoshafat Valley, Kings' Tombs, HaShilo'ach 
Pool, Mount Zion, Golden Dome, and more. 
Each illustration is accompanied by a detailed 
description in English. 24 pages, [12] illustration-
plates, hard cover, 17.5x10.5cm. Good condition. 
Few damages to cover.

Opening Price: $150
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44. Models of Har HaMoriya – 
American Colony – Konrad Schick 
Album containing photographs of eight precise 
models of edifices in Jerusalem, by the German 
architect konrad Schick (1822-1901), and two 
photographs of sites by the American Colony 
photographers.
Elaborate models, detailed and fine of Ohel 
Mo'ed, Har HaMoriya, the Temple and the devel-
opment of construction on the Temple Mount. 
A booklet is attached to the album, "A complete 
lecture on Dr. Schick's models of the Temples", 
published by "American Colony", Jerusalem. 
10 photos 25.5x19.5cm + booklet 36, 4 pages, in 
original leather-bound album. Photographs in good 
condition, binding somewhat worn.

Opening Price: $500

45. The Temple in Jerusalem – 
Conrad Schick – Berlin, 1896 
Die stiftshutte der tempel in Jerusalem und der 
templatz der jetztzeit, by Conrad Schick. Berlin, 
1896.
Book of research of the temple, by the archaeolo-
gist and architect who researched and mapped 
the Temple Mount. Contains drawings, il-
lustrations and photographs of architectural 
models. VIII, 363, 11 plates, 24cm. Good condition. 
Including original front cover, in new, hard-cover. 
Partly detached leaves, tears.

Opening Price: $120

45. המקדש בירושלים – קונארד שיק – ברלין, 
 1896

 Die stiftshutte der tempel in Jerusalem und der
ברלין,  שיק.  קונארד  מאת   ,templatz der jetztzeit

.1896

הארכיאולוג  מאת  המקדש,  בית  אודות  מחקר  ספר 

והארכיטקט שחקר ומיפה את הר הבית. מכיל שרטוטים, 

 11  ,363  , ארכיטקטוניים.       דגמים  וצילומי  רישומים 

המקו־ הקדמית  העטיפה  כולל  טוב.  מצב  ס"מ.  לוחות, 24 

רית, בכריכה קשה, חדשה. דפים מנותקים חלקית, קרעים.

פתיחה: $120

VIII

46. המסדרונה – פרנקפורט-ירושלים, 
1885-1889

היר־ חיים  בעריכת  לחיים",  הכתוב  המסדרונה, "קונטרס 

תרמ"ה-תרמ"ט  וירושלים,  פרנקפורט-דמיין  שענזאהן. 

 .[1885-1889]

והגיון  ודקדוק  ואגדה  בהלכה  ויסודות  כללים  "קבוצת 

הלשון, ומסורות, ודרכי המחברים וספריהם וסדריהם...". 

השנה  חוברות  תריסר  הראשונה,  השנה  חוברות  תריסר 

נדפסו  לא  (נדירה).  השלישית  מהשנה  א'  חוברת  השניה, 

חוברות נוספות.

חוברות א'-ד' נדפסו בפרנקפורט דמיין וכוללות גם שער 

הוצאתו  קבועות.  לא  בעתים  נדפס  העתון  בגרמנית. 

נפסקה בשנת תרמ"ט, כיוון שהעורך עקר לקושטא. 

"הלבנון",  ראה  "המסדרונה",  את  לקרוא  האיסור  על 

כי  נכתב  שם   (62 עמ'   ,8 גליון   ,20 (שנה  תרמ"ו  לונדון 

בהם  שאין  דברים  הזה  בספר  ומצאו  יגעו  "המחפשים... 

טעם וריח תורה ונוטים מדעת ישרה...". חוברות-מפתחות 

בסוף הכרך. ש' הלוי 509. מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל 

מהלמן.

פתיחה: $300

44. מודלים של הר המוריה - אמריקן קולוני – 
קונרד שיק

אלבום הכולל תצלומים של שמונה מודלים מדויקים של 

מבנים בירושלים, מעשה ידי האדריכל הגרמני קונרד שיק 

צלמי  בידי  שנעשו  תצלומי-אתרים,  ושני   ,(1822-1901)

.American Colony
הר  מועד,  אהל  של  ואיכותיים  מפורטים  עשירים,  דגמים 

הבית.  הר  על  הבנייה  והתפתחות  המקדש  בית  המוריה, 

 A complete lecture on Dr. לאלבום מצורפת חוברת

בהוצאת "אמריקן   ,Schick's models of the Temples
חוברת  ס"מ +   25.5X19.5 תצלומים  10 ירושלים.  קולוני", 

36, 4 עמ', באלבום מקורי עם כריכת עור. תצלומים במצב 

טוב, כריכת האלבום מעט בלויה.

פתיחה: $500
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46. HaMisdrona – Frankfurt-
Jerusalem, 1885-1889  
HaMisdrona, "Kuntress hakatuv la-chaim", 
edited by Haim Hirshensohn. Frankfurt am 
Main and Jerusalem, [1885-1889].
A dozen issues of the first year, a dozen issues 
of the second year, issue number 1 of the third 
year (Rare. No more have been printed). Issues 
1- 4 were printed in Frankfurt am Main with a 
title-page in German. The journal was printed 
irregularly. Its publication ceased in 1889, 
when the editor moved to Constantinople. 
Reading "HaMisdrona" was prohibited – see 
"HaLevanon", London 1886 (20th year, issue 
number 8, page 62). Indices at the end of 
the volume. S. Halevy 509. From Dr. Israel 
Mehlman's private collection.

Opening Price: $300

47. הארץ – זאב יעבץ – ירושלים, 1891 – שלש 
חוברות

זאב  מאת  בישראל",  בית  ולכל  נפש  לכל  "ספר  הארץ, 

בלבד  ד'  ג',  א',  חוברות   .[1891] תרנ"א  ירושלים,  יעבץ. 

(חוברת ב' חסרה).

ארץ  בענייני  מהם  רבים  ומאמרים,  סיפורים  שירים, 

וכותבים  יעבץ,  פינס,  מיכל  יחיאל  מאת  וישוביה,  ישראל 

נוספים. כרך 22 ס"מ. מצב טוב. עטיפת החוברת הראשונה 

מנותקת. קרעים בשולי הדפים הראשונים.

פתיחה: $120

47. Ha'aretz – Ze'ev Javitz – 
Jerusalem, 1891 – Three Booklets 
Ha'aretz, "Book for every soul and each house 
in Israel" by Ze'ev Javitz. Jerusalem, [1891]. 
Booklets 1, 3, 4 only (booklet 2 is missing).
Poems, stories and essays, many of them con-
cerning Eretz Israel and its settlements, by 
Yechiel Michal Pines, Javitz and other writers. 
Volume 22cm. Good condition. Cover of first book-
let is detached. Tears at borders of first leaves.

Opening Price: $120

48. דפוסי ירושלים – שני ספרים
1. קונטרס ישבת ציון, מכתבים על מצב ירושלים וחידו־

שים מפי רבי יהושע ליב דיסקין, מאת רבי יצחק שלמה 

בלויא. ירושלים, תרמ"ג [1883]. ש' הלוי 422.

והמקו־ בארץ  ההתיישבות  מצב  על  ירושלם,  2. שלום 

מות הקדושים, מאת רבי אברהם בארג. ירושלים [תרנ"ג 

 .[1893

גודל ומצב משתנים. ללא כריכות.

פתיחה: $100

48. Prints from Jerusalem – Two 
Books  
1. Kuntress Yeshivat Zion, letters about the 
situation in Jerusalem and novellae by Rabbi 
Yehoshua Leib Diskin, by Rabbi Yitzchak 
Shlomo Bloy. Jerusalem, [1883]. S. Halevy 422.
2. Shlom Yerushalem, about the condition of 
settlement in Eretz Israel and the Holy Places, 
by Rabbi Avraham Berg. Jerusalem [1893]. 
Size and condition varies. No bindings.

Opening Price: $100

49. דפוסי ירושלים – ארבעה פריטים
טורקי.  גרוש   21.5 של  בערך  מינסק,  כולל  מטעם  שובר 

ירושלים, תרל"ג [1873]. ◆ "יברכך ה' מציון", כרוז בדבר 

מצבם של יהודי דגיסתן בירושלים. ירושלים, תרנ"- (-189). 

נדפס  בודד,  דף  ציון" –  "תאמר  מציון" /  השם  "יברכך   ◆
בחרוזים.  ישראל,  ארץ  של  בשבחה  שיר  זהובה.  בדיו 

אקרוסטיכון: "יברכך השם מציון, ירושלים". כולל איסור 

העתקה. ממול: שיר ביידיש. שניהם במסגרות מעוטרות, 

עם ציורי המקומות הקדושים. ◆ הזמנה לחתונה בשכונת 

ומצב  גודל   .[1914] תרע"ד  ירושלים,  שערים.  מאה 

משתנים.

פתיחה: $300
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50. משמר העם – חותמות מקוריות
ירושלים,  העם".  "משמר  עץ,  ידיות  עם  גומי  חותמות   5

.1947-1948

בביצורים  עבד  ה"ח...   – ירושלים   – העם  "משמר 

בתאריך...". משמר העם: יחידת מתנדבים שהוקמה בספ־

טמבר 1947 בירושלים לשמירת הסדר הציבורי. הורכבה 

מסיבות  התגייסו  שלא  ומאנשים  גיוס  גיל  מעל  מאנשים 

בריאות. משמר העם מילא תפקיד חשוב בזמן המצור על 

הסדר  על  ובשמירה  ודלק  מים  מזון,  בחלוקת  ירושלים 

בעיר. גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $150

50. Mishmar HaAm – Original 
Ink-Stamps 
5 Ink-stamps with wooden handles, "Mishmar 
HaAm". Jerusalem, 1947-1948.
"Mishmar HaAm – Jerusalem – the member… 
built fortifications on the dates…". Mishmar 
HaAm: unit of volunteers established in 
September 1947 in Jerusalem for maintenance 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. Various 
sizes, good condition.

Opening Price: $150

49. Jerusalem Prints - Four Items
Voucher issued by Kolel Minsk, for the value 
of 21.5 Turkish Qirsh. Jerusalem, [1873]. ◆ 
"Yevarchecha HaShem MiZion", proclamation 
regarding the situation of Dagestan Jews in 
Jerusalem. Jerusalem (189-). ◆ "Yevarchecha 
HaShem MiZion" / "Tomar Zion" – single leaf, 
printed in golden ink. A song praising Eretz 
Israel, rhymed. Includes prohibition of copying. 
Opposite: poem in Yiddish. Both are set in deco-
rated frames, with drawings of the Holy Places. 
◆ Invitation for a wedding in Me'a She'arim 
neighborhood. Jerusalem, [1914]. Sizes and con-
ditions vary.

Opening Price: $300
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51. מפות מקוריות מקרב נפוליאון בהר תבור, 1840
3 מפות צבאיות מקוריות, צבועות ומצוירות על נייר דק בידי מהנדֵסי וגיאוגרֵפי צבאו של 

נפוליאון בונפרטה, לשימוש בקרב על הר תבור בשנת 1840.

מתוארך  עבה,  נייר  על  מודבקת  בצבעי-מים.  כולה  מצוירת  מפורטת,  ראשית,  1. מפה 

 ,El Hadaci, Nazareth, Cana ביניהם:  תבור,  להר  סמוך  ואתרים  כפרים  מציגה   .1840

ועוד. 96.5X64 ס"מ. כתם כהה גדול.

2-3. שתי מפות משורטטות על נייר פרגמנט עדין, צבעוניות בחלקן בלבד. אחת ממחישה 

ים)  את פרישת הכוחות של צבא האימפריה העות'מאנית (שהורכב מ-20,000 חיילים ממלוכִּ

ר; השניה  טרם הקרב וכן את מיקום מחנותיהם של נפוליאון ושל הגנרל ז'אן בטיסט ְקֶלבֶּ

מציגה את תכנון ההתקפה של הצבא הצרפתי [הקרב הסתיים בנצחון צבאו של נפוליאון]. 

63.5X60.5 ס"מ, 72X66.5 ס"מ. נייר דק ועדין ביותר, קרעים בשוליים.

מצורף אישור מטעם המחלקה ההיסטורית של משרד ההגנה הצרפתי, המאשר את מקו־

ריות המפות. 

פתיחה: $2000

51. Original Maps of the Battle of Napoleon in Mount 
Tabor, 1840
3 Original military maps, painted and drawn on fine thin paper by the en-
gineers and geographers of Napoleon Bonaparte's army, for use during the 
battle on Mount Tabor in 1840.
1. Main map, detailed, all painted in water-color. Mounted on heavy paper, 
dated 1840. Showing villages and sites in the vicinity of Mount Tabor, amongst 
them: Nazareth, El Hadaci, Cana, and more. 96.5x64cm. Large dark stain.
2-3. Two drawn maps on fine drawing paper, partly in color. One demon-
strates the deployment of the Ottoman Empire forces (consisting of 20,000 
Mameluk soldiers) prior to the battle and the positioning of Napoleon and 
General Batist Kleber's forces; the other presents the plan of the French army 
attack [the battle ended with the victory of Napoleon's army]. 63.5x60.5cm, 
72x66.5cm. Very thin and delicate paper, tears to borders.
Attached is a certificate of authenticity issued by the historical department 
of the French Ministry of Defence.

Opening Price: $2000

ארץ ישראל, מסעות ומחקר
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53. שלוש חוברות מוקדמות עם תאורי ארץ 
ישראל – פורטוגל

Relacam verdadeira do celeberrimo triunfo e vi- 
toria, Gregorio Parghlia. [המסדר הפרנציסקני בירו־
שלים – מקדשים בירושלים], מסע מספרד לארץ הקודש 

 Itinerario da viagem,  ◆  .1691 ליסבון,   .1588 בשנת 

מספרד  מסע   .que fez a Jerusalem, Joao Carvalho
 Funesta,  ◆  .1734 ליסבון,   .1588 בשנת  הקודש  לארץ 
 elamentavel relacao do que succedeo em 30 de
 abril do anno de 1756 na cidade maritime de
בארץ  פרנציסקאנים  מסדרים   .Jafa. Theodoro Frei
נתונות  יחד,  כרוכות   .1757 ליסבון,  ה-18.  במאה  הקודש 

בתיקיית-קרטון איכותית. מצב טוב, מעט כתמים.

פתיחה: $350

54. תכנית מסע לארץ הקודש – היינריך לווה, 
1898

 Programm der Judischen Gesellschaftsreise
 nach dem Heiligen Lande sowie nach Syrien
מסע- [תכנית   und Aegypten im Herbst 1898
בסתיו  ומצרים,  ובסוריה  הקודש,  לארץ  קבוצתי-יהודי 

1898], ביוזמת ד"ר היינריך לווה, ברלין.

תכנייה הכוללת פרטים אודות עלות המסע, ופירוט לוח 

יריחו,  ירושלים,  מקווה-ישראל,  יפו,  והאתרים:  הזמנים 

טבריה,  כרמל,  פתח-תקווה,  לציון,  ראשון  באר-טוביה, 

ועוד. 8 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קו-קפל. מספר סי־

מונים והערות בעפרון. חותמת בעלים על שער המעטפת.

פתיחה: $120

53. Three Early Booklets with 
Descriptions of Eretz Israel 
– Portugal 
Relacam verdadeira do celeberrimo triunfo e vi-
toria, Gregorio Parghlia. [The Franciscan Order 
in Jerusalem – Temples in Jerusalem], journey 
from Spain to the Holy Land in 1588. Lisbon, 
1691. ◆ Itinerario da viagem, que fez a Jerusalem, 
Joao Carvalho. Journey from Spain to the Holy 
Land in 1588. Lisbon, 1734. ◆ Funesta, elamen-
tavel relacao do que succedeo em 30 de abril 
do anno de 1756 na cidade maritime de Jafa. 
Theodoro Frei. Franciscan Orders in the Holy 
Land in the 18th century. Lisbon, 1757. Bound 
together, in fine cardboard folder. Good condi-
tion, few stains.

Opening Price: $350

52. A Journey to Mount Sinai and 
Jerusalem – France, 1704
Relation historique d'un voyage nouvellement 
fait au mont Sinaï et à Jerusalem, Antonie 
Morison [Historic story about a recent journey 
to Mount Sinai and Jerusalem] by Antonie 
Morison. Toul, 1704 or Paris, 1705.
Description of Morison's pilgrimage to the Holy 
Land. The journey started in Egypt in 1697, its 
second part is dedicated to the Holy Land and 
the Jewish life in Jerusalem. The third part is 
dedicated to Asia Minor, Constantinople and 
its vicinity. Portrait and map are missing in this 
copy. On title pages a note has been pasted on 
the original place and date of publication de-
tails, with the details "Paris, 1705"; the original 
inscription indicates that the book was printed 
in Toul, 1704. [22], 750, [9] pages, 25cm. Good con-
dition. Stains. Original elaborate leather binding.

Opening Price: $700

52. מסע בהר סיני ובירושלים – צרפת, 1704
 Relation historique d'un voyage nouvellement
 fait au mont Sinaï et à Jerusalem, Antonie
לאחרונה  שנערך  מסע  של  [סיפור-היסטורי   Morison
בהר סיני ובירושלים], מאת אנטוני מוריסון. טּול (        ) 

1704 או פריז, 1705. 

תיאור מסע-צליינות של מוריסון לארץ הקודש. ראשיתו 

מוקדש  השני  חלקו  במצרים,   1697 בשנת  המסע  של 

חלקו  בירושלים.  היהודים  חיי  ולתיאור  הקודש  לארץ 

השלישי לאסיה הקטנה, איסטנבול וסביבותיה. עותק זה 

חסר את הפורטרט והמפה. בדף השער, הודבק פתק על 

המקורית  הדפוסת   ;"1705 "פריז,  הפרטים  עם  הדפוסת, 

מעידה כי הספר נדפס בטּול, 1704. [22], 750, [9] עמ', 25 

ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכת עור מקורית, עבה ומפוארת. 

פתיחה: $700
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54. Programme of Journey to the 
Holy Land – Heinrich Loewe, 1898 
Programm der Judischen Gesellschaftsreise 
nach dem Heiligen Lande sowie nach Syrien 
und Aegypten im Herbst 1898 [programme of 
Jewish group journey to the Holy Land, Syria 
and Egypt, fall 1898], initiated by Dr. Heinrich 
Loewe, Berlin. 
Contains details about the cost of the jour-
ney, schedule and sites: Jaffa, Mikveh Israel, 
Jerusalem, Jericho, Be'er-Tuvia, Rishon LeZion, 
Petach-Tikva, Carmel, Tiberias and more. 
8 pages, 22cm. Good condition. Stains. Folding 
mark. Few inscriptions and comments in pencil. 
Ownership ink-stamp on cover.

Opening Price: $120

55. סוריה וארץ הקודש – לונדון, 1836
 ,Syria, the Holy Land, Asia minor, Illustrated
 W. H. Bartlett, William אוסף מראות מאוירים, מאת

Purser, עם תיאורים מאת John Carne. לונדון, -1836
1838. שלשה כרכים.

שתי  מאוירים,  שערים  שלשה  הכוללים  כרכים  שלשה 

מפות ו 117- תחריטים איכותיים של מראות ארץ-ישראל 

וסביבתה, על לוחות-נייר עבים. 80; 76; 100, 4 עמ', [117] 

מספר  כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   27 כרכים,  בשלשה  לוחות 

עור,  ופינות  שדרות  עם  מקוריות  כריכות  מנותקים.  דפים 

מעט שחוקות. חיתוך דפים מוזהב.

פתיחה: $400

56. מסעי ישראל – ליק, 1859 - הקדשת המחבר
ומצב  ואפריקה  באסיה  מסע  תיאור  ישראל,  מסעי  ספר 

היהודים בארצות אלו, מאת הנוסע ישראל בן יוסף בנימין, 

.(Ełk, 1859) מתורגם לעברית ע"י דוד גורדון. ליק

מעבר לדף השער הקדשת המחבר "ישראל בן יוסף בנימין 

55. Syria and the Holy Land – 
London, 1836 
Syria, the Holy Land, Asia minor, Illustrated, 
collection of illustrated views, by W. H. Bartlett, 
William Purser, annotated by John Came. 
London, 1836-1838. Three volumes.
Three volumes with three illustrated title pages, 
two maps and 117 etchings of high quality fea-
turing scenes of Eretz Israel and its vicinity, on 
heavy paper. 80; 76; 100, 4 pages, [117] plates in 
three volumes, 27cm. Good condition. Stains, few 
leaves detached. Original bindings with leather 
spines and corners, somewhat worn. Gilded page 
cuttings.

Opening Price: $400

56. Massa'ey Israel – Lyck, 1859 – 
Writer's Dedication
Sefer Massa'ey Israel, journey in Asia and Africa 
and the situation of Jews in these countries, by 
the traveler Israel ben Yossef Binyamin, translated 
into Hebrew by David Gordon. Lyck (Ełk), 1859.
Overleaf of title page appears writer's dedication 
"Israel Ben Yossef Binyamin named Binyamin 
Hasheini". At the end of the book a folded map 
is attached. [17], 134 pages. 20cm. [size of map 
42x29cm]. Good condition. Stains and wear. Ink 
stamp. From Prof. Chimen Abramsky's private 
collection.
Opening Price: $150

המכונה בנימין השני".

 20 עמ'.   134  ,[17] מקופלת.  מפה  מצורפת  הספר  בסוף 

ובלאי.  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ].   42X29 המפה  [גודל  ס"מ. 

חותמת. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $150
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57. ספר חוקים למשטרה הפלשתינאית – 
ירושלים, 1931

 The Palestine police constable's manual, A.J.
במשטרה  לשוטר  ההוראות  [מדריך   Kingsley-heath

הפלשתינאית], ירושלים, 1931.

הוראות ועדכונים בנוגע לחוקת כוחות המשטרה, חקירת 

היהודי  החוק  משטרה,  סוסי  מאסרים,  ביצוע  פשעים, 

ועוד. 214 עמ', 17.5 ס"מ, מצב טוב, הערות בעפרון, חותמת 

ספרייה.

פתיחה: $100

57. Book of Laws for Palestine Police 
– Jerusalem, 1931
The Palestine police constable's manual, A.J. 
Kingsley-heath, Jerusalem, 1931.
Regulations and updates concerning the laws of 
Police Forces, investigation of crimes, arrests, 
police-horses, Jewish law and more. 214 pages, 
17.5cm, good condition, comments in pencil, library 
ink stamp.

Opening Price: $100

מנדט, מחתרות
British Mandate, Underground Movements

58. משטרת-פלשתינה – מפתח להתמצאות 
בתיקים משרדיים

index of files ,[Palestine Police]. משטרת פלשתינה 
– מפתח להתמצאות בתיקים במשרדי המשטרה. 

כרך מודפס במכונת כתיבה, עם תוספות בכתב-יד. שימש 

המשטרה,  בתחנת  המאוחסנות  בתיקיות  להתמצאות 

ישראל,  בארץ  הישוב  אודות  רב  מידע  בחובו  טומן  אך 

הסוהר,  ובתי  המשטרה  תחנות  פירוט  לפרקים:  בחלוקה 

58. Palestine Police – Office Files 
Index 
Palestine Police – index of files in police offices.
Typewritten volume, with handwritten addi-
tions. Used for locating files in the police station, 
and holding much information about the Yishuv, 
divided into chapters: listing of police stations 
and prisons, post offices, health, antiquities 
sites, agriculture, municipal services, roads, 
bridges, transport and more. English and some 
Hebrew. [47] leaves, 33cm. Good condition. Stains 
and creases. Binding a little worn, torn spine.

Opening Price: $150

59. יום זכרון גבורה – לחללי המאורעות – תל 
אביב, 1940

כ"ז  הדמים,  מאורעות  חללי  רשימת  גבורה,  זכרון  יום 

 .[1940] אביב,  תל   .(1936-1940) תרצ"ו-ת"ש  בניסן 

הוצאת המזכירות הארצית של "כופר הישוב".

"חוברת קטנה זו... תעודתה... לשמש מורה דרך קצר אל 

אשר ניספו  הארץ...  בכל  המפוזרים  קדושינו  קברות  תלי 

ס"מ.   15 עמ'.   [2]  ,46 כהונתו".  משמר  על  איש  עת,  בלא 

מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $100

משרדי דואר, בריאות, אתרי עתיקות, חקלאות, שירותים 

ועוד.  תחבורה,  גשרים,  וכבישים,  דרכים  מוניציפאליים, 

אנגלית ומעט עברית. [47] דף, 33 ס"מ. מצב טוב. כתמים 

וקמטים. כריכה מעט בלויה, שדרה קרועה. 

פתיחה: $150

59. Bravery Memorial Day – for 
Victims of Clashes – Tel Aviv, 1940 
Bravery Memorial Day, list of victims of bloody 
clashes, (1936-1940). Tel Aviv [1940]. Published 
by National secretariat of "Kofer HaYeshuv".
"This small brochure…serves as a short guide to 
the graves all over the country…who deceased 
unduly…". 46, [2] pages. 15cm. Good condition. 
Stains.

Opening Price: $100
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60. "בגלות אסמרה" – עתון גולי האצ"ל והלח"י 
בכתב-יד, 1946

בגלות אסמרה. מחנה הסגר אסמרה, אריתריאה, ל' אדר 

א' תש"י, 3 במארס 1946. מספר 106.

(שתי  עתון  של  בפורמט  בכתב-יד,  גדולים  דפים  שני 

שהיו  דפים  של  השני  בצדם  נכתבו  דף),  בכל  עמודות 

בארץ,  מהנעשה  רבות  ידיעות  האיטלקי.  הצבא  בשימוש 

 – העתון  בסוף  ופוליטיים.  בטחוניים  בנושאים  בעיקר 

ידיעות המחנה. ב דף, 38 ס"מ. מצב טוב. קו-קפל, כתמים. 

נדיר.

פתיחה: $400

60. "Asmara Exile" – Handwritten 
Paper of Etzel and Lehi Exiles, 1946
In the Asmara exile. Asmara detention camp. 
Eritrea, March 3 1946. Issue no. 106.
Two handwritten large leaves, in newspaper 
format (two columns to each leaf), written on 
back side of leaves that had been used by the 
Italian Army. News from Israel, mainly con-
cerning security matters and political affairs. At 
the end – news of the camp. 2 leaves, 38cm. Good 
condition. Folding-mark, stains. Rare.

Opening Price: $400
61. Lehi – Four proclamations  
El Acheinu Ha'aravim, proclamation in 
Arabic and Hebrew, by Lochamey Herut Israel, 
"Stern Group". ◆ Lochamey Herut Israel – 
Announcement. Heshvan, 1947. List of attacks 
carried out by Lehi. ◆ Lochamey Herut Israel 
– announcement. Adar 1948. reports on Lehi's 
current activities against the British and Arabs. 
◆ Uvechol Zot: Slach Jaber [nickname of David 
Ben Gurion]. Proclamation by Lochamey Herut 
Israel (Underground), Adar 1948. Size and condi-
tion varies.

Opening Price: $120

61. לח"י – ארבעה כרוזים
לוחמי  מאת  ועברית,  בערבית  כרוז  הערבים,  אחינו  אל 

ישראל  חרות  לוחמי   ◆ שטרן".  "קבוצת  ישראל,  חרות 

ותקיפה  חבלה  פעולות  רשימת  תש"ז.  חשון  הודעה.   –

שבוצעו בידי הלח"י. ◆ לוחמי חרות ישראל – הודעה. כ"ו 

נגד  השוטפת  לח"י  פעילות  על  דיווחים  תש"ח.  א'  אדר 

הבריטים והערבים. ◆ ובכל זאת: סלאח ג'אבר [כינוי לדוד 

בן-גוריון]. כרוז מאת לוחמי חרות ישראל (במחתרת), כ"ח 

אדר א' תש"ח. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120
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62. תוקם המדינה – הוצאה מיוחדת של "הארץ", 
כ"ט נובמבר 1947

 29] "הארץ".  עתון  של  מיוחדת  הוצאה  המדינה,  תוקם 

בנובמבר 1947].

"האסיפה הכללית של או"מ קבלה ברוב של שני שלישים 

 – וערבית  יהודית   – מדינות  שתי  הקמת  על  החלטה 

סימני-קיפול,  טוב.  מצב  ס"מ.   33.5 דף  בארץ-ישראל". 

קרעים קלים בשוליים. מעט כתמים.

פתיחה: $120

63. צו איסור יציאה מן הארץ, פברואר 1948
המפקד  מרכז  מטעם  כרזה  הארץ,  מן  היציאה  איסור  צו 

לשרות העם. אדר א' תש"ח, 24 בפברואר 1948. 

והנחיה  שנים   16-40 לבני  הארץ  מן  יציאה  איסור 

בסידור  לטפל  לא  ושירותי-תחבורה,  לסוכנויות-נסיעות 

כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   44.5X34 לארץ.  לחוץ  נסיעות 

חוקי-תיוק. עבר שיקום מקצועי.

פתיחה: $200

62. The State shall be Established 
– Special Edition of "Ha'aretz", 
November 1947 
The State shall be Established, special edition of 
"Ha'aretz" newspaper. November 29, 1947.
"A majority of two-thirds of the United 
Nations General Assembly decided in favor 
of establishing two states – Jewish and Arab 
– in Eretz Israel". Leaf 33.5cm. Good condition. 
Folding-marks, slight tears to borders. Few stains.

Opening Price: $120

63. Order of Prohibition to Leave 
the Country, February 1948 
Order of prohibition to leave the country, 
poster issued by the center of enlistment census. 
February 24, 1948.
Order prohibiting people of 16-40 years of age 
from leaving the country and instructions to 
travel-agencies and transportation services not 
to handle arrangements for traveling abroad. 
44.5x34cm. Good condition. Stains, filing-holes. 
Professionally restored.

Opening Price: $200

הקמת המדינה ומלחמת העצמאות
Creation of Israel and War of Independence

64. פנקס כתב-יד בנושא גיוס נשים ל"הגנה", 
1948

נשים  לגיוס  בנוגע  בכתב-יד  רבים  רישומים  עם  פנקס 

בתפקידי-עורף.  ה"הגנה"],  ארגון  של  השדה  לחי"ש [חיל 

אחד הדפים מתוארך: 25 בפברואר, 1948.

השונים,  בגדודים  כוח-אדם  סקירות  סיכומי-ישיבות, 

רשימות שמות נשים מגויסות ופרטים אישיים, תפקידים 

 – הכותבת  חותמת  הדפים,  באחד  ועוד.  איוש,  הדורשים 

מפקדי  מצד  הדרישות  כל  ממלאה  "אינני  וכותבת:  חנה, 

האזור בגלל חוסר בנות בגיל גיוס מלא". [13] דף כתובים, 

22 ס"מ. מצב טוב. קמטים בפינות חלק מהדפים.

פתיחה: $150

64. Handwritten Notebook 
Concerning Recruitment of Women 
to the "Hagana", 1948 
Notebook with many handwritten inscriptions 
concerning recruitment of women to the "HISH" 
[field corps of the "Hagana" organization], in 
home-front roles. One leaf is dated: February 25, 
1948.
Minutes of meetings, surveys of personnel in dif-
ferent battalions, lists of recruited women with 
personal details, roles in need of manning, and 
more. The writer – Hanna – signs on one of the 
leaves: "I do not fulfill al the needs of the area's 
commanders due to lack of girls of recruitment 
age". [13] written leaves, 22cm. Good condition. 
Creases to corners of some leaves.

Opening Price: $150
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 The Palestine – "65. עתון "יום המדינה
Post

גליון עתון The Palestine Post מיום א', 16 במאי 1948.

כותרתו: State of Israel is Born [מדינת ישראל נולדת]. 

תמונתו של דוד בן-גוריון מופיעה בדף השער. [2] עמ', 59 

ס"מ. מצב טוב. מקופל. קרעים בקוי הקיפול.

פתיחה: $200

65. "Yom HaMedinah" Paper – The 
Palestine Post  
Issue of The Palestine Post, Sunday, May 16, 
1948.
Title: State of Israel is Born. Photograph of 
David Ben Gurion on title page. [2] pages, 59cm. 
Good condition. Folded. Tears to folding-lines.

Opening Price: $200

66. עתון יום המדינה – לונדון
גליון עתון The new Judæa. לונדון, מאי 1948.

מוקדש להקמתה של מדינת ישראל. בעמודים הראשונים 

תרגום מגלת העצמאות לאנגלית. 20 עמ', 33.5 ס"מ. מצב 

טוב מאד. חורי-תיוק. חותמת. 

פתיחה: $120

66. The State of Israel Newspaper 
– London
Issue of The New Judæa newspaper. London, 
May 1948.
Dedicated to the establishment of the State of 
Israel. On first pages appears a translation of 
the Declaration of Independence translated into 
English. 20 pages, 33.5cm. Very good condition. 
Filing holes. Ink-stamp.

Opening Price: $120

67. דבר המפקד העליון של האצ"ל – ו' אייר 
תש"ח

לעם  הלאומי  הצבאי  הארגון  של  העליון  המפקד  דבר 

בציון, [מנחם בגין]. ירושלים, 15 במאי 1948.

"שודר ביום ו' אייר תש"ח... ב'קול החרות', תחנת השדור 

של הארגון הצבאי הלאומי" – במקביל להכרזת העצמאות 

מלחמת  לנצחון  מתייחס  בן-גוריון.  דוד  של  הרשמית 

בצבא  הצורך  במאבק,  הקשיים  השואה,  לאחר  השחרור 

ובריה"מ,  ארה"ב  עם  הכרחית  חוץ  מדיניות  ומאומן,  חזק 

שיבת ציון ונושאים נוספים. "עוד הנף יניפו חיילי ישראל 

את דגלנו על מגדל דוד...". ח עמ', 23 ס"מ. מצב טוב. קרעים 

בשוליים. חוברת, אינה כרוכה. הערות וסימונים בכתב-יד.

פתיחה: $150

67. Speech by Etzel High Commander 
– May 15, 1948  
Speech of the High Commander of the Irgun 
Tzvai Leumi to the people in Zion, [Menachem 
Begin]. Jeruaslem, May 15 1948.
“Broadcast on 6 Iyar 1948... on the ‘Voice of 
Freedom,’ broadcast station of the Irgun Tzvai 
Leumi”. Deals with the victory of the War of 
Independence following the Holocaust, the dif-
ficulties of the struggle, the need for a strong 
and trained army, the necessity of a foreign 
policy with the United States and the Soviet 
Union, the return to Zion, and other subjects. 
“The soldiers of Israel will yet hoist our flag 
over the Tower of David…”. 8 pages, 23cm. Good 
condition. Tears to margins. Booklet, not bound. 
Handwritten comments.

Opening Price: $150
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69. קול צפת – שני גליונות, 1948
קול צפת, שני גליונות ראשונים [בעריכת ישעיהו עשני]. 

צפת, שבט תש"ח, אדר א' תש"ח.

שני גליונות נדירים שנדפסו בצפת הנצורה בזמן מלחמת 

בהפגת  גדולה  חשיבות  נודעה  לגליונות  העצמאות. 

שילוב  תוך  מידע,  והפצת  היהודי  הישוב  בקרב  המתח 

ברכות אישיות, שירים וקטעים הומוריסטיים. האיור על 

העטיפה מאת מ. אריה [מוסקוביץ]. 18, [2]; 22, [2] עמ', 

16 ס"מ. מצב טוב. קרעים וכתמים בעטיפות.

פתיחה: $250

68. Lists of Vacated from Upper 
Galilee Settlements – War of 
Independence  
3 lists of vacated from Upper Galilee settle-
ments, when the War of Independence broke 
out and the settlements have been disconnected 
from transportation routes and from settled 
areas, late 1947 or 1948.
"List of families vacated from Rosh Pina and 
transferred to Zichron Ya'akov"; "List of vacated 
from Yessod Hama'ala"; "Metula – list of women, 
children and non-fighting people, vacated". 
[1]; [1]; [3] leaves. Size varies. Generally in good 
condition.

Opening Price: $180

69. Kol Tzfat – Two Issues, 1948  
Kol Tzfat, two first issues [edited by Yesha'ayahu 
Ashani]. Safed, Shevat 1948, Adar A 1948.
Two rare issues printed in besieged Safed during 
the War of Independence. The issues were of 
great importance in relieving tension, to trans-
fer information, personal greetings, songs and 
humoristic passages. Illustration on the cover by 
M. Aryeh [Moskovitz]. 18, [2]; 22, [2] pages, 16cm. 
Good condition. Tears and stains to covers.

Opening Price: $250

68. רשימות מפונים מיישובי הגליל העליון – 
מלחמת העצמאות

פרוץ  עקב  העליון,  הגליל  מישובי  מפונים  רשימות   3

מלחמת העצמאות וניתוקם מצירי תחבורה ורצפים התי־

שבותיים, סוף 1947 או 1948.

"רשימת משפחות מפונים מראש פינה, שהועברו לזכרון 

 – "מטולה  מיסוד-המעלה";  המפונים  "רשימת  יעקב"; 

מהמקום".  שפונו  לוחמים,  ובלתי  ילדים  נשים,  רשימת 

[1]; [1]; [3] דף. גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $180

70. מלחמת העצמאות – טבריה
העיר  תושבי  ועד  מאת  הבטחון"  "ועדת  אל  1. מכתב 

מפורט  תיאור  כולל  בפברואר 1948.   8 טבריה,  העתיקה 

של מצבם הבטחוני הקשה של יהודי העיר, לאחר שרבים 

ומינוי  דחוף  לסיוע  ובקשה  כלכליות,  מסיבות  עזבו  מהם 

מפקד לעיר העתיקה.

2. רשימת "תגבורת לח"ם" ליישובים שונים בארץ. פירוט 

נפות  לפי  בחלוקה  כתגבורת,  שנשלחו  החיילים  מספר 

וחטיבות ה"הגנה" השונות. [מאי 1948?].

[2]; [2] דף, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150
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70. War of Independence – Tiberias
1. Letter to "Security Committee" written 
by Tiberias Old City inhabitants committee, 
February 8 1948. A detailed description of the 
difficult security situation of the city's Jewish cit-
izens, after many of them have left for economic 
reasons, and a request for urgent assistance and 
appointment of a commander to the Old City.
2. List of reinforcement to various settlements. 
Details about number of soldiers sent, divided 
according to different "Haganah" districts and 
divisions. [May 1948?].
[2]; [2] leaves, size and condition varies.

Opening Price: $150

71. חזית הדרום – שני "דפים קרביים", 1948
גבעתי,  חטיבת  מטה  מטעם  פרסומים  שני  קרבי",  "דף 

הדפים:  בראשי   .1948 ביולי,  ו-16   13 הדרום.  חזית 

ְגָרד – את שלא ידענו עוד"; "לא ֵיערך האויב מחדש!". "ֶנְגבַּ

עדכונים על המהלכים הצבאיים ביישובים בחזית הדרום, 

לקרבות  בנוגע  לעדכונים  ניכר  חלק  מקדיש  הדפים  אחד 

בנגבה, ומחברו הוא אבא קובנר. 29 ס"מ; 30.5 ס"מ. מצב 

בינוני-טוב. כתמים רבים, סימני-קיפול. חורי-תיוק.

פתיחה: $120
72. כרוז שהפיץ הצבא המצרי מעל יישובי הנגב, 

מאי 1948

מהקו־ הקדושים  במילים  עלינו,  המרחם  אלוהים  "בשם 

המצרי  הצבא  של  הכללי  המטה  שהכין  עברי  כרוז  ראן". 

הנגב  ישובי  מעל  ופוזר  ישראל,  לארץ  הפלישה  לקראת 

ביום 15 במאי 1948.

"אנו פונים לכל התושבים להניח את הנשק בשקט, להניף 

מי  כל  שעה,  אחרי  התחמושת...  כל  את  למסור  לבן,  דגל 

שלא יישמע לפקודות הללו, ייחשב כמתנפל ויוכיח שבר־

צונו להילחם". ראה חומר מצורף. 21X16.5 ס"מ. מצב טוב 

מאד.

פתיחה: $200

71. South-Front – Two "Battle 
Pages", 1948
Daf Kravi [Battle Page], two publications of 
Givati Brigade Headquarters, south front. 13 
and 16 of July, 1948. Updates about the military 
moves in the southern front settlements; one 
page dedicates most of the updates to the Negba 
battle and was written by Aba Kovner. 29cm; 
30.5cm. Fair-good condition. Many stains, folding 
marks. Filing holes.

Opening Price: $120

72. Proclamation Distributed 
by the Egyptian Army Over the 
Settlements in the Negev, May 1948  
Proclamation in Hebrew published by the 
General Staff of the Egyptian Army prior to 
invading Eretz Israel, and distributed over the 
Negev settlement on May 15, 1948.
"We ask all inhabitants to put away their 
weapons, to wave a white flag, hand in all am-
munition… whoever will fail to do so will prove 
that he wants to fight". See attached material. 
21x16.5cm. Very good condition.

Opening Price: $200
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74. חוברות הדרכה צבאיות
17 חוברות הדרכה צה"ליות, הוצאת אגם-מה"ד / מטכ"ל 

/ לנוטר, 1945-1950.

ביניהן: שדאות אלמנטרית, הכידון, אימוני שדה, מודיעין 

"מתן  חוברת  מ"מ,  ומרגמה 52  המלחמה  עקרונות  קרבי, 

חלקן  תל-אביב, 1942.  "לנוטר",  הוצאת  ושמושה",  האש 

גודל  טוב,  מצב  בסטנסיל.  משוכפלות  וחלקן  בדפוס 

משתנה. כתמי חלודה. קמטים וקרעים קלים.

פתיחה: $250

75. פתיחת הכנסת / האספה המכוננת – אוסף 
מעטפות יום ראשון

המכוננת  האספה  מיום  ומעטפות-מזכרת  מסמכים   6

אדר  תל-אביב,  המכוננת,  "האספה  הכנסת:  וחנוכת 

שבט  ט"ו  ירושלים,  המכוננת,  האספה  "פתיחת  תש"ט"; 

תש"ט"; "הכנסת חוזרת לבירה, ירושלים, ו' טבת תש"י"; 

ועוד.  ירושלים"  הכנסת,  משכן  חנוכת  "טקס  הנחיות,  דף 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

74. Military Training Booklets  
17 Training booklets issued by IDF and Lanoter, 
1945-1950. Including: elementary fieldcraft, 
bayonet, field training, military intelligence 
and more. Some printed, others stenciled. Good 
condition, size varies. Foxing marks. Creases and 
slight tears.

Opening Price: $250

75. Inauguration of the Knesset 
/ the Constituent Assembly – 
Collection of First Day Covers 
6 documents and souvenir-envelopes of the in-
auguration day of the Knesset and the constitu-
ent assembly: "The Constituent Assembly, Tel 
Aviv, Adar 1949"; "Opening of the Constituent 
Assembly, Jerusalem, 15 Shevat 1949"; "The 
Knesset Returns to the Capital, Jerusalem, 6 
Shevat 1950"; "Inauguration Ceremony of the 
Knesset, Jerusalem" and more. Size and condition 
varies.

Opening Price: $150

73. תפלות לימים נוראים – ירושלים, תש"ח
השנה  ראש  של  שני  ליום  תפלה  נוראים /  לימים  סליחה 

בשעת פתיחת ההיכל וביום הכפורים לפני תפלת הנעילה, 

ירוש־ לציון.  הראשון  עוזיאל,  חי  מאיר  בן-ציון  רבי  מאת 

לים, אלול תש"ח [1948].

מחשבותם  וקלקל  עצתם  הפר  אויבינו,  עצת  נא  "סכל 

מכל  לנו  והנח  עוד  לקום  יוסיפו  ולא  והכניעם  החיתם 

קפלים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   34X29.5 דף  מסביב...".  אויבינו 

כתמים, קרעים קלים.

פתיחה: $120

73. Prayers for the High Holy Days – 
Jerusalem, 1948 
Selicha for High Holy Days / prayer for second 
day of Rosh HaShanah at opening the temple 
and for Yom HaKipurim, by Rabbi Ben Zion 
Meir Chai Uziel, Chief Rabbi. Jerusalem, Elul 
1948. Leaf 34x29.5cm. Fair condition. Creases, 
stains, slight tears.

Opening Price: $120

מדינת ישראל, צה"ל
State of Israel, IDF

76. אוסף תקליטים – בן-גוריון, גולדה מאיר, 
חיים ויצמן

עשור   ;I can hear it now, David Ben-Gurion
למדינת ישראל – שני תקליטים בהוצאה צרפתית – טקס 

73
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76. Collection of Records – 
Ben-Gurion, Golda Meir, Chaim 
Weizmann 
I can hear it now, David Ben-Gurion; 10th an-
niversary of the State of Israel – two French 
production records – ceremony of the State of 
Israel Declaration; The Yom Kippur war, Golda 
Meir; Chaim Weizmann – Aba Eban presenting 
a vocal review in memory of the State of Israel 
first president; David Ben-Gurion – Builder and 
Warior – two records; David Ben-Gurion – man 
behind the legend – two records. Total of 8 re-
cords in 6 original covers. Good condition. Tears at 
edges of some covers.

Opening Price: $120

77. חגיגות יום השנה להקמת המדינה – ניו-יורק, 
1949

 The First Year – The First Anniversary of the
State of Israel (יום השנה הראשון למדינת ישראל). ניו 

יורק, 1949.

המדינה,  לקום  השנה  יום  בחגיגות  שנישאו  נאומים 

וב"קרנגי  פארק",  סקוור  ב"מדיסון  יורק,  בניו  שנערכו 

היד  פאול  סנטור  סילבר,  הילל  אבא  הנואמים:  בין  הול". 

תצלו־ כולל  ואחרים.  לודג',  קאבוט  הנרי  סנטור  דגלאס, 

מים מן האירועים. 30, [4] עמ'. 22.5 ס"מ. מצב טוב. מעט 

כתמים בכריכה אחורית.

פתיחה: $120

77. State of Israel First Anniversary 
Celebrations – New York, 1949 
The First Anniversary of the State of Israel – The 
first year. New York, 1949.
Speeches held on the occasion of celebrating 
the first anniversary of the State of Israel in 
"Madison Square Park" and "Carnegie Hall". 
Amongst speakers: Aba Hillel Silver, Senator 
Paul H. Douglas, Senator Henry Cabot Lodge 
and others. With photographs of the events. 
30, [4] pages. 22.5cm. Good condition. Few Stains 
to back cover.

Opening Price: $120

78. צה"ל – מנשר עם כיבוש סיני, 1956
נובמבר  תשי"ז,  כסלו  לישראל.  הגנה  צבא   ,1 מס'  מנשר 

 .1956

באזור  צה"ל  מפקד  חרסינה,  אהרן  סא"ל  מטעם  מנשר 

סיני. "צבא הגנה לישראל נכנס לאזור סיני ונטל לידיו את 

בית  עוצר  על  בזה  מכריז  הנני  הבטחון...  וקיום  השליטה 

בכל אזור סיני...". עברית וערבית. 50X35 ס"מ. מצב בינוני. 

סימני-קיפול. חוקי-תיוק. נייר מודבק בצדו האחורי. 

פתיחה: $120

78. IDF – Manifest Published Upon 
the Conquest of Sinai, 1956
Manifest number 1, Israeli Defence Forces. 
November, 1956.
Manifest on behalf of Lieutenant Colonel 
Aharon Charsina, commander of IDF forces in 
Sinai. "IDF entered the area of Sinai and over-
took the rule and maintenance of security…I 
declare herewith a curfew in the whole area of 
Sinai…". Hebrew and Arabic. 50x35cm. Fair con-
dition. Folding marks. Filing holes. Paper pasted to 
back side.

Opening Price: $120

 ;The Yom Kippur war, Golda Meir ;הכרזת המדינה

נשיאה  לזכר  קולית  מסכת  מגיש  אבן  אבא   - ויצמן  חיים 

 David Ben-Gurion – ישראל;  מדינת  של  הראשון 

גוריון  בן  דוד  תקליטים;  שני   –  Builder and Warier
– האיש מאחורי האגדה – שני תקליטים. סה"כ 8 תקלי־

חלק  בשולי  קרעים  טוב.  מצב  מקוריות.  עטיפות  ב-6  טים 

מהעטיפות.

פתיחה: $120
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80. העלאת עצמות זאב ז'בוטינסקי – אוסף 
מסמכים

זאב  של  עצמותיו  בהעלאת  הקשורים  מסמכים   9

ז'בוטינסקי, 1964, ומסמכים נוספים.

מכתב מודפס מאלמנתו של ז'בוטינסקי ובו הבעת-תודה 

בגין;  מנחם  בחתימת  תעודה  בצערה;  ההשתתפות  על 

"מסדר  מטעם  והזמנות  מכתבים  ז'בוטינסקי;  של  תמונה 

על שם זאב ז'בוטינסקי, משמר הבסיס"; תעודה למשתתף 

בטקס קבלת הארונות של ז'בוטינסקי ורעייתו. גודל ומצב 

משתנים.

פתיחה: $150

81. חברת הספנּות "צים" – אוסף פריטים
הישראלית  הספנות  לחברת  הקשורים  נייר  פריטי   56

"צים", [שנות ה-40-50]. 

פרסו־ חוברות  יום-ראשון,  מעטפות  תצלומים,  ביניהם: 

ומעט־ ניירות-מכתבים  גלויות,  טובה,  שנה  ברכות  מיות, 

פות, ועוד. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

80. Reburial of Ze'ev Jabotinsky – 
Collection of Documents 
9 Documents related to the reburial of Ze'ev 
Jabotinsky, 1964, and other documents.
Printed letter from Jabotinsky's widow thanking 
for condolences; certificate signed by Menachem 
Begin; photograph of Jabotinsky; letters and 
invitations from "Ze'ev Jabotinsky's Order"; cer-
tificate for participant in the reburial ceremony 
of Jabotinsky and his wife. Size and condition 
varies.

Opening Price: $150

81. "Zim" Shipping Company – 
Collection of Items  
56 paper items connected to Israeli Shipping 
Company "Zim", [1940's-1950's]. Amongst them: 
photographs, first-day covers, promotional 
booklets, new-year greetings, postcards, statio-
nery and envelopes and more. Sizes and condi-
tions vary.

Opening Price: $180

79. פסק דין משפט עמוס בן גוריון – "שורת 
המתנדבים", 1957

דוד  של  [בנו  בן-גוריון  עמוס  של  במשפטו  הדין  פסק 

בנוגע  הסבר  ומכתב  המתנדבים  שורת  כנגד  בן-גוריון] 

ל"תעלומת" היעלמו של דף מספר 30 בפסק הדין + גזיר 

עיתון בנושא, 1957.

פסק-הדין מהמשפט בו תבע עמוס בן-גוריון את "שורת 

של  קבוצה   - "השורה"  אנשי  דיבה.  תביעת  המתנדבים" 

אזרחים בעלי מודעות חברתית ופוליטית שקמה בישראל 

בראשית שנות החמישים, בעיקר מקרב חוגי האקדמיה- 

עקב  הנאה  טובות  וקבלת  בפרוטקציה  אותו  האשימו 

תפקידו הבכיר במשטרה ופרסמו האשמות אלה בחוברת 

עמ'   58 בתביעה.  זכה  גוריון  בן  עמוס  "דבר".  ובעיתון 

להיעלם  בנוגע  כתיבה  במכונת  הסבר  עמודי   2 פסק-דין. 

הראשי.  המזכיר  של  בכתב-יד  ומקור  העתקים   5  + הדף 

הכל בתיקייה.

פתיחה: $180

79. Verdict of Amos Ben Gurion's 
Trial – "Shurat HaMitnadvim", 1957 
Verdict of lawsuit by Amos Ben Gurion [son of 
David Ben Gurion] against "Shurat HaMitnadvim" 
and a letter of explanation regarding the "mystery" 
of the disappearance of page number 30 of the ver-
dict + a newspaper cutting about this topic, 1957.
The verdict of a libel suit charged by Amos Ben 
Gurion against "Shurat HaMitnadvim". The 
"Shurah" – a civic association of members with a 
remarkable social and political awareness, active 
in the 1950's, consisting mainly of academics, 
who accused Amos Ben Gurion of receiving 
benefits when serving as a high rank police offi-
cer. They published these accusations in a book-
let and in "Davar" newspaper. Amos Ben Gurion 
was acquitted. 58 pages of verdict. 2 typewritten 
pages concerning the disappearance of one leaf 
+ 5 copies and an original handwritten by the 
secretary. All in a file.

Opening Price: $180
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צילום
Photography

82. פליקס בונפיס – שני תצלומים
מתפללים בכתל המערבי. 28X20.5 ס"מ. מצב טוב. מודבק 

הינום  בן  גיא   ◆ כתמים.  מעט  עם  ס"מ   35X26.5 לקרטון 

בלוח.  ומתואר  חתום  שאננים.  במשכנות  הרוח  וטחנת 

28X21.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בשוליים.

פתיחה: $300

82. Félix Bonfils – Two Photographs  
Jews praying in front of the Western Wall. 
28X20.5cm. Good condition. Pasted to cardboard 
35X26.5cm with a few stains. ◆ Hinnom Valley 
and the windmill in Mishkenot Sha'ananim. 
Signed and annotated on the plate. 28X21.5cm. 
Good condition. Slight tears to borders.

Opening Price: $300

83. משלחת בביקור במערת צדקיהו [מחצבות 
המלך שלמה], 1906

במערת  בביקור  נוצרית  משלחת  של  קבוצתי  תצלום 

צדקיהו [מחצבות המלך שלמה] בירושלים, מארס 1906. 

27X21 ס"מ. מצב טוב. מודבק לקרטון של אלבום ומתואר.

פתיחה: $100

83. A Mission on a Visit to King 
Solomon's Quarries, 1906
Group photograph of a Christian mission on a 
visit to King Solomon's Quarries in Jerusalem, 
March 1906. 27X21cm. Good condition. Pasted to 
an album cardboard and annotated.

Opening Price: $100

84. מראות ארץ ישראל ומושבותיה – ישעיהו 
רפאלוביץ, 1899

 Views from Palestine and its Jewish Colonies,
 photographed and described by I. Raffalovich

and M. E. Sachs. ירושלים [נדפס בברלין?], 1899. 
ישראל  בארץ  רפאלוביץ  שערך  מסיור  תצלומים  חוברת 

אליהו  חברו  בלוויית   ,1898 בשנת  מטולה  ועד  מגדרה 

החוברת  קולוני".  "אמריקן  צלם  מאיירס,  (אלייז'ה) 

רפאלוביץ  בהוצאת  בעברית,  גם  שנה  באותה  הופיעה 

פנייה  בעקבות  נערך  המסע  זאכס.  אליהו  משה  ושותפו, 

הקו־ עבור  הארץ  מתמונות  אלבום  להכין  רפאלוביץ,  אל 

נגרס הציוני השלישי שהתקיים בבאזל כשנה לאחר מכן. 

 25.5X17.5 ,תצלומים לוחות  דף, 58   [4] וגרמנית.  אנגלית 

קרעים  חסרה.  קדמית  עטיפה  בינוני-גרוע.  מצב  ס"מ. 

וכתמים. לוח אחרון מנותק, קרוע. 

פתיחה: $200

84. Views from Palestine and its 
Jewish Colonies – Yesha'ayahu 
Raffalovich, 1899  
Views from Palestine and its Jewish Colonies, 
photographed and described by I. Raffalovich and 
M. E. Sachs. Jerusalem [printed in Berlin?], 1899.
Booklet of photographs taken during a trip 
in Eretz Israel which Raffalovich took with 
his friend Eliyahu (Elijah) Meyers, American 
Colony photographer, in the year 1898 from 
Gedera to Metulah. This booklet was published 
in the same year in Hebrew as well by Raffalovich 
and his partner Eliyahu Sachs. The trip followed 
a request that Raffalovich got to prepare a photo-
album with views from Palestine for the Third 
Zionist Congress in Basel in the following year. 
English and German. [4] leaves, 58 photograph 
plates, 25.5X17.5cm. Fair-poor condition. Front 
cover missing. Tears and stains. Last plate detached 
and torn.

Opening Price: $200
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86. תמונות מארץ הקודש – אמריקן קולוני – 
שטוקהולם, 1928

Bilder Från det Heliga Landet. שטוקהולם, 1928. 
ספר בפורמט אלבומי, כולל למעלה מ-150 תצלומים של 

צלמי אמריקן קולוני, בהדפסה איכותית.

[64] עמ', 30.5 ס"מ. פגמים קלים בכריכה ובשדרה.

פתיחה: $150

87. תמונות תימנים מארץ ישראל – ליאו קאהן
הוצאת  קאהן.  ליאו  הצלם  מאת  הדפסי-תצלומים   12

שנות  וינה,  קאהן),  עבד  (בו   Judische Zeitung העתון 

העשרה (1912 בקירוב).

קאהן  שצלם  תימנים,  תצלומי  של  איכותיות  הדפסות 

קק"ל  ובשיתוף  העתון  מטעם  ישראל  בארץ  בשליחותו 

תימני  צורף  בבן-שמן,  תימני  שומר  ביניהן:   .1912 בשנת 

 ."Palastina im Bild" הסדרה  מתוך  ועוד.  ב"בצלאל", 

 20X16 עבים ניירות  על  מודפסים  ס"מ,   11X8.5 תצלומים

ס"מ. מצב טוב. מעט כתמי-חלודה וקמטים קלים.

פתיחה: $240

86. Pictures of the Holy Land – 
American Colony – Stockholm, 1928  
Bilder Från det Heliga Landet. Stockhom, 1928.
Book in album format, includes more than 150 
photographs by American Colony photogra-
phers, quality printing.
[64] pages, 30.5cm. Slight damages to binding and 
spine.

Opening Price: $150

87. Pictures of Yemenites of Eretz 
Israel – Leo Kahn  
12 Printed photographs by photographer Leo 
Kahn. Published by the newspaper Judische 
Zeitung (where Kahn worked), Vienna, 1910's 
(ca. 1912).
High quality prints of photographs of Yemenites 
taken by Kahn during his mission to Eretz Israel 
on behalf of the newspaper in cooperation with 
JNF in 1912. Amongst the pictures: a Yemenite 
guard in Ben Shemen, Yemenite jeweler in 
"Bezalel", and more. Photographs 11X8.5cm, 
printed on heavy paper 20X16cm. Good condition. 
Few foxing-marks and slight creases.

Opening Price: $240
85. Palestine and Transjordan – 
Prague, 1927
Palestina a Zájordání, Ludvík Preiss a Pavel 
Rohrbach. Prague, 1927.
An album-format book, with 214 black and white 
photographs of Eretz Israel and Transjordan, 
and 21 photographs in color. XV, 232 pages, 29cm. 
The book in very good condition. Moisture-mark to 
binding, next to spine.

Opening Price: $150

85. פלשתינה ועבר הירדן – פראג, 1927
 Palestina a Zájordání, Ludvík Preiss a Pavel

Rohrbach. פראג, 1927.
ספר בפורמט אלבום, כולל 214 תמונות שחור-לבן איכו־

תיים מארץ ישראל ועבר הירדן, וכן 21 תמונות צבעוניות.           

כתם- מאד.  טוב  במצב  הספר  גוף  ס"מ.   29 עמ',   232  ,     
רטיבות על הכריכה, סמוך לשדרה.

פתיחה: $150

XV

88. הכנרת – אלבום תצלומים
The See of Galilee [הכנרת], אלבום-מזכרת עם תצלו־

מים ושירים. [שנות ה-40?].

כל  מול  בשחור-לבן.  הכנרת  של  איכותיים  תצלומים   13

תצלום נדפס על נייר דק ציטוט מהברית החדשה או שיר.  

תצלומים 17.5X10.5 ס"מ, אלבום עור 25X17 ס"מ. קמטים, 

כתמי-חלודה בדפים הלבנים. כריכה בלויה. 

פתיחה: $200
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88. The Sea of Galilee 
– Photograph-Album 
The Sea of Galilee, souvenire-album with photo-
graphs and poems. [1940's?]. 13 fine photographs 
of the Sea of Galilee in black and white. Opposite 
each photographs a citation from the New 
Testament or a poem. Photographs 17.5X10.5cm, 
leather album 25X17cm. Creases, foxing-marks to 
white leaves. Worn binding.

Opening Price: $200

89. בנאור-קלטר – שני הדפסי-תצלומים 
חתומים

בנאור-קלטר,  יעקב  מאת  תצלומים  של  הדפסות  שתי 

מודבקות על קרטון, עם חתימת-ידו של הצלם.

מראה העיר העתיקה בירושלים; כפת הזהב. מצורף דף בו 

 12/13.5X8 .נכתב כי התצלומים נתנו על-ידי אשת הצלם

כתמי- מעט  טוב,  מצב  ס"מ.   23 לקרטון  מודבקים  ס"מ, 

חלודה בקרטון.

פתיחה: $120

89. Benor-Kalter – Two Signed 
Photograph-Printings 
Two printings of photographs by Ya'akov Benor-
Kalter, pasted to cardboard, with photographers'  
signature.
View of the Old City of Jerusalem; Golden 
dome. Attached page which states that the pho-
tographs were presented by photographer's wife. 
13.5/12X8cm, pasted to cardboard 23cm. Good 
condition, few foxing-marks to cardboard.

Opening Price: $120

90. תצלום משפחתי – חיפה – ליאון אדלשטיין
ראשית  חיפה,  קרטון.  על  מודבק  משפחה  בני   8 תצלום 

המאה ה-20.

 Leon Edelstein" :חותמת-דיו בצדו האחורי של הקרטון

הקרטון,  על   ."(– Photographe – Caiffa (Palestine

ליאון  הצלם  המצולמים.  שמות  נכתבו  התצלום,  בשולי 

אדלשטיין",  "האחים  הצלמים  משלשת  אחד  אדלשטיין, 

ס"מ,   16X12.5  .1893-1920 בשנים  בפלשתינה  שפעלו 

קרטון מקורי 28X22 ס"מ.

פתיחה: $150

90. Family Portrait – Haifa – Leon 
Edelstein  
Photograph of 8 family members pasted on 
cardboard. Haifa, early 20th century.
Ink-stamp on back of cardboard: " Leon 
Edelstein – Photographe – Caiffa (Palestine)". 
On the edges of the cardboard appear the names 
of the photographed figures. Leon Edelstein, one 
of the three photographers "Edelstein Brothers", 
active in Palestine during the years 1893-1920. 
16X12.5cm, original cardboard 28X22cm.

Opening Price: $150
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92. אברהם סוסקין – תצלום שמעון רוקח / 
תצלום קבוצתי

1. אברהם סוסקין, תצלום של שמעון רוקח, בתו יושבת 

"נווה  שכונת  ממקימי   ,(1863-1922) רוקח  ברכיו.  על 

מקופל,  קרטון  על  מודבק  ס"מ,   16X11.5 תצלום  צדק". 

בחזיתו מוטבע שם הצלם. מצב טוב, כתמים על הקרטון. 

2. אברהם סוסקין, תצלום קבוצתי של פועלים ופועלות 

עם תוית הצלם  על קרטון,  מודבק  בפרדס, [לפני 1914]. 

– "אברהם סוסקין – צלם, יפו" – טרם מעברו מיפו לתל-

טוב.  מצב  ס"מ.   22X16.5 קרטון  על  ס"מ,   17X12 אביב. 

מעט כתמים, נזקים קלים בחלקו התחתון. 

פתיחה: $200

93. ילדי יסוד המעלה בבית הבראה בצפת
הירדן  משמר  המושבות  ילדי  של  קבוצתיים  תצלומים   2

צוות   – לצדם  צפת.  בעיר  במעון-הבראה  המעלה,  ויסוד 

העובדים. צפת, 1929 או 1930; 1933. שניהם 18X12 ס"מ, 

קלים  נזקים  כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   30X24 קרטון  על 

לתצלומים, קרעים בקרטון ופינות חסרות.

פתיחה: $120

92. Avraham Soskin – Photograph of 
Shimon Rokach / Group Photograph  
1. Avraham Soskin, Photograph of Shimon 
Rokach, with his daughter sitting on his knees. 
Rokach (1863-1922), of the founders of "Neve 
Zedek". Photograph 16X11.5cm, pasted to folded 
cadboard, with name of photographer embossed 
on it. Good condition, stains to cardboard.
2. Avraham Soskin, group photograph of 
workers in an orange grove, [pre 1914]. Pasted 
to cardboard, with photographer's label – 
"Avraham Soskin – photographer, Jaffa" – prior 
to his moving from Jaffa to Tel Aviv. 17X12cm, on 
cardboard 22X16.5cm. Good condition. Few Stains, 
slight damages to lower part.

Opening Price: $200

93. Yessod HaMa'ala Children in a 
Sanatorium in Safed 
2 Group photographs of Mishmar HaYarden 
and Yessod HaMa'ala children, in a sanatorium 
in Safed. Next to them – the personnel. Safed, 
1929 or 1930; 1933. Both 18X12cm, on cardboard 
30X24cm. Good condition. Stains, slight damages 
to photos, tears to cardboard and missing corners.

Opening Price: $120

91. "Har Zion" Pharmacy in 
Jerusalem – Large Photograph 
Photograph of "Har Zion" pharmacy and the 
pharmacist Chaim Hausdorff. [Jerusalem, early 
20th century ].
Rabbi Chaim (Eliezer) Hausdorff (born in 
Jerusalem, 1864, died in New York, 1940). 
Wrote several books, including: "Davar BeIto 
– Diney Uminhagei Erev Pesach Shechal 
BeShabat", in which he signs "Chaim Hausdorff, 
member of medical assistance of American 
Zionists [Hadassa]…". Son of Rabbi Azriel 
Zelig Hausdorff, of the constructors of "Batey 
Machase" in the Jewish Quarter of the Old 
City of Jerusalem and a well known figure in 
the Jerusalem Yishuv. 50.5X33.5cm. Fair condi-
tion. Tears to corners and borders, slight damages, 
stains. Wooden frame 68X47.5cm, restored. A later 
description in pen on back side.

Opening Price: $400

91. בית מרקחת "הר ציון" בירושלים – תצלום 
ענק 

האחראי,  והרוקח  ציון"  "הר  המרקחת  בית  חזית  תצלום 

חיים הויזדורף. [ירושלים, ראשית המאה ה-20].

רבי חיים (אליעזר) הויזדורף (יליד ירושלים, 1864, נפטר 

קונטרס  ביניהם:  ספרים,  מספר  חיבר   .(1940 בניו-יורק, 

"דבר בעתו – דיני ומנהגי ערב פסח שחל בשבת", בו הוא 

חותם "חיים הויזדורף, חבר לקבוצת עזרה מדיצינית של 

בנו  ישראל...".  לארץ  הדסה]  [הסתדרות  אמריקה  ציוני 

של רבי עזריאל זליג הויזדורף, מבוני "בתי מחסה" ברובע 

בין  מוכרת  ודמות  בירושלים  העתיקה  העיר  של  היהודי 

אנשי הישוב הישן בירושלים. 50.5X33.5 ס"מ. מצב בינוני. 

ונזקים.  כתמים  קלים,  פגמים  ובשוליים,  בפינות  קרעים 

בעט  מאוחר  תיאור  משופצת.  ס"מ,   68X47.5 עץ במסגרת 

בצדו האחורי של התצלום.

92פתיחה: $400
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94. משפחת דּוְּברֹוִבין
משפחת דוברובין, תצלום משפחתי. יסוד המעלה, [שנות 

ה-20?].

יושב  במרכזו  דוברובין,  משפחת  של  משפחתי  תצלום 

אבי המשפחה, יואב דוברובין, לצד רעייתו רחל. משפחת 

נפשות   13 בת  סובוטניקית  ִרים  גֵּ משפחת   – דוברובין 

לארץ  עלתה  רוסיה.  בדרום   (Saratov) סרטוב  מהעיר 

בשנת 1903. בשנת 1909 קנה אבי המשפחה, יואב, חלקה 

של 650 דונם במושבה יסוד המעלה והקים משק משגשג 

דוברובין"  "אחוזת  משמשת  כיום  גדולה.  וחצר-אחוזה 

השזור  דוברובין,  משפחת  של  סיפורה  אודות  כמוזיאון. 

מצורף.  חומר  ראה  בגליל,  הראשונות  המושבות  בסיפור 

טוב.  מצב  ס"מ.   35.5X30 לקרטון  מודבק  ס"מ,   26X16.5

כתמים  חסרות.  פינותיו  בקרטון,  ופגמים  קרעים  כתמים. 

רבים בצדו האחורי. נדיר.

פתיחה: $150

94. Dobrovin Family
Dobrovin family, photograph. Yessod HaMa'ala, 
[1920's].
Photograph of the Dobrovin family, Yoav 
Dobrovin – the father, is sitting in the center 
next to his wife, Rachel. Dobrovin family – a 13 
members family of subbotnik converts from the 
city of Saratov in Southern Russia. Made aliya 
to Eretz Israel in 1903. In 1909, the father, Yoav, 
bought 650 dunams of land in Yessod HaMa'ala 
and established a prosperous farm and a large 
estate. See attached material about the Dobrovin 
family. 26x16.5cm, mounted on cardboard 
35.5X30cm. Good condition. Stains. Tears and 
damages to cardboard, its corners missing. Reverse 
side stained.

Opening Price: $150

95. הקמת מבני תעשיה במפרץ חיפה, שנות 
ה-20

במפרץ  מבני-תעשייה  הקמת  המתעדים  תצלומים   17

חיפה. [ראשית שנות ה-20].

הכרמל.  והר  דקל  עצי  נראים  התצלומים  מן  חלק  ברקע 

שמן"  "ביח"ר  בעפרון:  מתוארים  מהתצלומים  שניים 

בשנת 1922;  החלה  בחיפה  "שמן"  מפעל  הקמת  ו"נשר". 

עד  ס"מ   10X7.5 .1923 בשנת החלה  מפעל "נשר"  הקמת 

16.5X11.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, חלקם קרועים ומקופלים.

פתיחה: $350

95. Building Industrial Structures 
in Haifa Port, 1920's 
17 Photographs documenting the building of 
industrial structures in the Port of Haifa. [Early 
1920's].
In some photographs are seen in the back-
ground palm trees and the Mount of Carmel. 
Two photographs are annotated in pencil: 
"Shemen Factory" and "Nesher". The construc-
tion of "Shemen" factory in Haifa started in 
1922; Construction of "Nesher" started in 1923. 
10x7.5cm to 16.5x11.5cm. Good-fair condition, 
some photographs are torn and folded.

Opening Price: $350

96. מפעלי אבן וסיד – שפיה – שני אלבומים
1. אלבום הכולל 20 תצלומים איכותיים ממפעל "תעשיית 

מעבדת  בידי  הופק  שפיה".  מפעלי  בע"מ,  אבן-וסיד 

הצילום וההסרטה של "סולל בונה", [שנות ה-50].

המפעלים,  בשטח  השונים  המתקנים  את  מתארים 

חמשה  מצורפים:  במפעל.  רשמיים  וביקורים  המחצבה 

תצלומים מוקדמים יותר.

2. אלבום הכולל 78 תצלומים איכותיים, ביקור במחצבה, 

במפעלי-תעשייה  סיורים  דרוזים,  עם  מפגש  טיולים, 

נאום  בן-גוריון,  דוד  עם  מפגש  ביניהם  ומפגשים,  שונים 

גולדה מאיר, ועוד. 

גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $150

96. "Even VeSid" Industries – Shfeya – 
Two Albums  
1. Album containing 20 good quality photo-
graphs of "Even-VeSid Industries Ltd. Shfeya". 
Produced by "Solel Boneh" photography and 
filming laboratory, 1950's.
Featuring the various installations, the quarry 
and official visits to the plant. Attached: five 
earlier photographs.
2. Album containing 78 photographs of good 
quality, visit to the quarry, trips, encounters 
with Druse, visits to different industrial plants, 
including an encounter with David Ben-Gurion, 
speech by Golda Meyer and more. 
Size varies, good condition.

Opening Price: $150
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97. בניית סדנת "קישון" לתיקון קרונות וקטרים, 
1931

אלבום הכולל 60 תצלומים מתהליך הקמת סדנת "קישון" 

לטיפול ברכבות, 1930-1931. 

 Erection of" פתק  מודבק  הכריכה  של  הפנימי  בצדה 

חותמת  עם   ,"the new Railway Workshops, Haifa
הת־ המתחם  הנו  הקישון"  "סדנאות  האחראי.  המהנדס 

חוצות  הרכבת  לתחנת  הסמוך  ישראל  רכבת  של  פעולי 

ס"מ;   15.5X11.5 תצלומים שלשה  אנו.  ימינו  עד  המפרץ, 

היתר – 8.5X6 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כריכת האלבום 

שחוקה ומעט בלויה.

פתיחה: $300

97. Construction of "Kishon" 
Workshop for Repair of Train Cars 
and Locomotives, 1931
Album containing 60 photographs of the pro-
cess of construction of "Kishon" workshop for 
trains, 1930-1931.
On inner side of cover a note is pasted "Erection 
of the new Railway Workshops, Haifa" ink-
stamped by the chief engineer. "HaKishon 
Workshops" is the operational compound of the 
Israel Railway near the Haifa Railway Station up 
to this day. Three photographs 15.5X11.5cm; the 
rest: 8.5X6cm. Good condition. Few stains. Binding 
worn and somewhat torn.

Opening Price: $300

98. הנחת אבן-פינה לקריית חיים, 1930
"שכונת העובדים חיפה, חגיגת הנחת אבן הפנה לשכונת 

נובמבר  חיפה",  במפרץ  קימת  קרן  אדמת  על  העובדים 

1930 חשון תרצ"א. צלם: י. רקוטש, חיפה.

מצורף: דף מתוך עתון בו נדפס התצלום. 22.5X16.5 ס"מ. 

מצב בינוני. פינה חסרה. קרעים מודבקים בניר דבק.

פתיחה: $150

98. Cornerstone Laying for Kiryat 
Haim, 1930 
"Haifa Workers Neighborhood, Celebration of 
Cornerstone Laying for Workers Neighborhood 
on Keren Kayemet Land in the Port of Haifa", 
November 1930. Photographer: Y. Rakotch. 
Haifa. Attached: newspaper in which this pho-
tograph was printed. 22.5X16.5cm. Fair condi-
tion. Missing corner. Tears pasted with paper-tape.

Opening Price: $150

99. צפת – משה וורוביצ'יק
דברים  [וורוביצ'יק].  רביב  משה  מאת  צילומים   12 צפת, 

תל- "עיינות",  הוצאת  לכמן.  קלר  וד"ר  שזר  זלמן  מאת 

אביב, [1963].

עם  לקרטון  מודבקים  תצלומים איכותיים  הדפסי  תריסר 

 [6] ואנגלית.  עברית  מקורית.  בתיקייה  התצלום,  תיאור 

 34.5 תיקייה  טוב,  במצב  ס"מ   20.5X16 תצלומים   12 עמ', 

ס"מ, מעט פגומה.

פתיחה: $120

99. Safed – Moshe Vorobeichic 
Safed, 12 Photograohs by Moshe Raviv. 
Foreword: Zalman Shazar, Dr. Claire Lachman. 
"Ayanot" publishing, Tel Aviv, 1963.
Twelve prints of good quality photographs 
mounted on cardboard with annotations, in 
original folder. Hebrew and English. [6] pages, 
12 photographs 20.5X16cm, good condition, folder 
34.5cm, somewhat damaged.

Opening Price: $120
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101. פולין – משה וורוביצ'יק – תל אביב, 1946
אביב,  תל  [צלם].  וורוביצ'יק-רביב  משה  מאת  פולין, 

.[1946]

חוברת המכילה 10 הדפסי תצלומים של דמויות יהודיות 

בפולין לפני המלחמה. [2] דף + 10 לוחות. 25 ס"מ. מצב 

בחזיתה  מקורית,  לא  כריכה  קרעים.  ומעט  כתמים  טוב. 

הודבקו פני הכריכה המקורית.

פתיחה: $120

100. משה וורוביצ'יק – תצלום של הנציב 
העליון, שנות ה-30

משה וורוביצ'יק (רביב), תצלום של הנציב העליון הבריטי 

ארץ  מלווים.  קבוצת  עם  ווקופ  ארתור  סיר  הרביעי, 

ישראל, בין 1931 ל-1938.

מהנהגת  נוספות  ודמויות  ציזלינג  אהרן  נראה  משמאל 

"מ.  הצלם:  בחותמת  האחורי  בצדו  חתום  הישוב. 

וורוביצ'יק, תל-אביב, רח' המגיד 18.5X12 ."10 ס"מ. מצב 

טוב. נזקים קלים מאד בשוליים.

פתיחה: $150

100. Moshe Vorobeichik 
– Photograph of the High 
Commissioner, 1930's
Moshe Vorobeichik (Raviv), Photograph of 
the Fourth High Commissioner, Sir Arthur 
Wauchope with a group of people. Eretz Israel, 
between 1931 to 1938. Aharon Zisling is seen on 
the left. Photographer's ink stamp on back side: 
"M. Vorobeichik, Tel Aviv, 10 HaMaggid Street". 
18.5X12cm. Good condition. Very slight damages to 
borders.

Opening Price: $150

101. Poland – Moshe Vorobeichik – 
Tel Aviv, 1946  
Poland, by Moshe Vorobeichik-Raviv 
[Photographer]. Tel Aviv, [1946].
Booklet containing 10 photograph prints of 
Jewish figures in Poland prior to the war. [2] 
leaves + 10 plates. 25cm. Good condition. Stains 
and few tears. Binding not original, original cover 
pasted to its front.

Opening Price: $120

102. Trips in the Country – Ze'ev 
Vilnay, 1920's 
7 Photographs of trips in Eretz Israel. 1920's.
One photograph is annotated "trip with 
Z. Vilnay in the Judean desert, Kv. Yam 
Hamelach… Pesach" [1928]. Divided on verso 
to be used as postcard. Average size: 14X9cm. 
Good condition.

Opening Price: $120

102. טיולים בארץ – זאב וילנאי, שנות ה-20
7 תצלומים מטיולים בארץ ישראל. שנות ה-20.

במדבר  וילנאי  ז.  "טיול  בלוח  מתואר  התצלומים  אחד 

מחולקים  תרפ"ח" [1928].  פסח  המלח...  ים  קב.  יהודה, 

בצדם האחורי לשימוש כגלויה. גודל ממוצע: 14X9 ס"מ. 

מצב טוב. 

פתיחה: $120
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103. אלבום תצלומים – ארץ ישראל, 1931
72 תצלומים מטיול בארץ ישראל, שנת 1931.

בתצלומים: העיר תל-אביב, יפו, קלנוע מוגרבי, חוף הים, 

הכותל  תל-אביב",  "שרות  אוטומוביל  גמל,  על  רכיבה 

המערבי, כפת הזהב וסביבות ירושלים, פרדסים, כוורות-

הת־ מרבית  ועוד.  אוירונים  ערבים,  דמויות  יקב,  דבורים, 

מונות צולמו בארץ ישראל.

נתונים באלבום עור עם הטבעת דמויות יהודים ליד קבר 

ס"מ,   9X6.5 בצלאל.  אמן  מורו,  משה  מאת  עבודה  רחל, 

באלבום 23X17 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $150

103. Photo-Album – Eretz Israel, 
1931 
72 Photographs of a Journey in Eretz Israel, 1931.
The photographs feature: The city of Tel Aviv, 
Jaffa, Mugrabi Cinema, the Beach, Riding on 
a Camel, An Automobil "Sherut Tel Aviv", the 
Western Wall, the Golden Dome and the vicin-
ity of Jerusalem, Orange Groves, Bee-Hives, A 
Winery, Figures of Arabs, Airplanes and more. 
Most photographs were taken in Eretz Israel. Set 
in a leather album with an embossing of Jewish 
figures next to Rachel's Tomb, by Moshe Muro, 
a Bezalel artist. 9x6.5cm, album 23x17cm. Good 
condition.

Opening Price: $150

104. פלמ"ח – אלבום תצלומים
62 תצלומים של חבר בפלמ"ח, סוף שנות ה-40.

עם  הארץ  ברחבי  מטיולים  רבים  תצלומים  ביניהם 

הפלמ"ח וכן תצלומי אימוני-נשק, אוהלים ומסדרים. גודל 

ממוצע לתצלומים: 9.5X6.5 ס"מ, באלבום 20.5X13.5 ס"מ. 

מצב טוב. מספר דפים ותצלומים מנותקים.

פתיחה: $200

104. PALMACH – Photo-Album 
62 Photographs of a Palmach member, late 
1940's.
Many photographs of trips around the country 
with the Palmach as well as arms-training, tents 
and formations. Average size of photographs: 
9.5x6.5cm, in album 20.5x13.5cm. Good condition. 
A few leaves and some photographs are detached.

Opening Price: $200

105. אלבום תצלומים – חייל בפלמ"ח ובצה"ל - 
מלחמת העצמאות

באזור  שירת  אשר  פלמ"ח  חייל  של  תצלומים  אלבום 

ירושלים במלחמת העצמאות והצטרף לשרשרת הפיקוד 

הצה"לית מאוחר יותר. 1945-1975.

תצ־ למצוא  נתן  ביניהם  ה-40-50,  משנות  תצלומים   104

לומים מאימוני פלמ"ח, ליווי שיירות, משוריינים, "בהרי 

הר  במשורין",  ג'רח  משיך  "יציאה  ומשלטיה",  ירושלים 

מאוחר  ועוד.  במערכות,  שנהרגו  פלמ"ח  לוחמי  הצופים, 

יותר – בבית הספר לקציני חיל-רגלים. יתר האלבום כולל 

ובמקומות  בירושלים  משפחתיים  מאירועים  תצלומים 

נוספים, חלקם בנוכחות רבנים שונים. גודל משתנה, מצב 

טוב. באלבום 24.5X17.5 ס"מ.

פתיחה: $200

105. Photo-Album – Soldier in 
the Palmach and IDF – War of 
Independence
Photo-Album of a Palmach soldier who served 
in the Jerusalem area during the 1948 war and 
later joined the commanding ranks of IDF. 
1945-1975.
104 Photographs of the 1940's-50's, some are of 
Palmach training, convey accompanying, ar-
mored vehicles, "in the Jerusalem mountains 
and military posts", "departing Shikh Jarach 
by Armored Vehicle", Mount Scopus, Palmach 
Fighters Killed in Battles, and more. Later 
photographs are of the Artillery Officers School. 
The album also contains photographs of family 
events in Jerusalem and other places, in some 
different rabbis are present. Size varies, good 
condition. Album 24.5x17.5cm.

Opening Price: $200

106. פועלי ופועלות כביש פתח-תקווה, 1927
פתח-תקוה",  כביש  [ופועלות]  "פועלי  קבוצתי,  תצלום 

כ"ג תשרי תרפ"ח, [אוקטובר 1927]. 17X11.5 ס"מ, מודבק 

כתמים.  מעט  טוב.  במצב  התצלום  ס"מ.   19X14 קרטון על 

פגמים בשולי הקרטון, שתי פינות חסרות.

פתיחה: $120
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106. Workers of Petach-Tikva Road, 
1927
Group photograph, Workers [and female-
workers] of Petack-Tikva Road", [October 
1927]. 17X11.5cm, pasted on cardboard 19X14cm. 
Photograph in good condition. Few stains. Damages 
to borders of cardboard, two missing corners.

Opening Price: $120

107. עדלאידע בתל-אביב, 1935 – תריסר 
תצלומים

12 תצלומים מקוריים מתהלוכת פורים (עדלאידע) בתל-

אביב, 1935. 

מתוארים  ומרהיבים.  גדולים  ומיצגים  ריקודים,  תהלוכה, 

 14X9 כגלויה.  לשימוש  האחורי  בצדם  מחולקים  בלוח. 

ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בשוליים.

פתיחה: $300

107. Adloyada in Tel Aviv, 1935 – A 
Dozen Photographs 
12 original photographs of the Purim parade 
(Adloyada) in Tel Aviv, 1935.
Parade, dances and large installations. 
Described on the plate. Divided on the back side 
to be used as postcards. 14X9cm. Good condition. 
Slight damages to borders.

Opening Price: $300

108. "מכבי" צ'כוסלובקיה במכביה בת"א – 
אוסף תצלומים 

"מכבי"  חברי  באיכותו,  ומרשים  גדול  תצלומים  אוסף 

ובהש־ סלובקיה)   ,Pezinok) ִזינוֹק  בפֶּ צ'כוסלובקיה 

 (1935 או   1932) השניה  או  הראשונה  במכביה  תתפותם 

בתל-אביב.

האוסף כולל:

◆ 38 תצלומים גדולים ואיכותיים. ארץ ישראל, המחצית 
מרשימים  תצלומים  חלקם  ה-30.  שנות  של  הראשונה 

המכביה  ומשחקי  הפתיחה  טקס  במהלך  שצולמו  ביותר, 

בתל-אביב. ביניהם: מתעמלים, תחרות סיף, מצעד, קבוצת 

של  פורטרט  לאיצטדיון,  בכניסתה  צ'כוסלובקיה  "מכבי" 

ופו־ חלוצים  תצלומי   – האחר  חלקם  אוסישקין;  מנחם 

ס"מ   18.5X17.5 ועוד.  לול  אוהלים,  ישראל,  בארץ  עלים 

בממוצע, עד 23.5X17.5 ס"מ. אינם חתומים.

בצ'כוסלובקיה,  צולמו  מרביתם  קטנים.  תצלומים   106 ◆
שנות ה-30. בחלקם נראים חברי "מכבי" באימונים שונים, 

ועוד.  בוינה,  הרצל  קבר  בפראג,  ה-18  הציוני  הקונגרס 

ביניהם, כ-15 תצלומים מהעיר תל-אביב וממושבות ארץ 

ישראל. 8.5X6 ס"מ בממוצע.

גלויות-  4 סקי;  תחרות  המתעדים  גדולים  תצלומים   8  ◆
ומתע־ צבאי  צלם  בידי  צולמו   ,(Real photo) מצולמות 

דות מפגש גנרל וחיילים (ירדניים?). 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500
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108. "Maccabi" Czechoslovakia 
in the Maccabia in Tel Aviv – 
Collection of Photographs
Large collection of photographs of impressive 
quality, members of "Maccabi" Czechoslovakia 
in Pezinok, Slovakia, and their participation in 
the first or second Maccabia (1932 or 1935) in 
Tel Aviv.
The collection includes:
◆ 38 large photographs of good quality. Eretz 
Israel, first half of the 1930's. Some of the photo-
graphs are very impressive, and taken during 
the opening ceremony and the Maccabia 
tournaments in Tel Aviv. In the photographs 
are seen gymnasts, fencing competition, parade, 
"Maccabi" Czechoslovakia entering the stadium, 
portrait of Menachem Ussishkin; another part 
of the collection contains photographs of pio-
neers and workers in Eretz Israel, tents, a chick-
en coop and more. Average size 18.5X17.5cm, to 
23.5X17.5cm. Not signed.
◆ 106 small photographs. Most of them taken in 
Czechoslovakia, 1930's. In some of them appear 
"Maccabi" members during training, the 18th 
Zionist Congress in Prague, Herzl's grave 
in Vienna, and more. Amongst them some 15 
photographs of Tel Aviv and Moshavot in Eretz 
Israel. Average size 8.5X6cm.
◆ 8 Large photographs documenting a skiing 
competition; 4 real-photo postcards taken by a 
military photographer and documenting a meet-
ing between a general and soldiers (Jordanian?).
Various sizes and conditions.

Opening Price: $500

109. יוסף טרומפלדור, 1913
אנשים  שני  לצד  טרומפלדור  יוסף  של  איכותי  תצלום 

נוספים. רוסיה. מתוארך: 1913.

נשלח   1913 בשנת  מפורסם.  תצלום  של  מקורי  עותק 

חזרה  בדרכו  ה-11,  הציוני  לקונגרס  כנציג  טרומפלדור 

עבר דרך רוסיה וכפי הנראה התצלום נעשה בביקורו זה. 

נזקים  טוב.  מצב  ס"מ.   16.5X11 קרטון  על  ס"מ,   14X10.5

קלים בשולי הקרטון.

פתיחה: $400

109. Joseph Trumpeldor, 1913 
High-quality photograph of Joseph Trumpeldor 
with two more people. Russia. Dated: 1913. 
Original copy of a famous photograph. In 1913 
Trumpeldor was sent as a delegate to the 11th 
Zionist Congress, on his way back he passed 
through Russia and this photograph was 
probably taken then. 14x10.5cm, on cardboard 
16.5x11cm. Good condition. Slight damages to 
cardboard's borders.

Opening Price: $400

110. יוסף טרומפלדור – תל-אביב, 1916
יוסף טרומפלדור, תצלום מקורי בחברת שלש נשים. [תל-

אביב, 1916 בערך].

לימינו של טרומפלדור נצבת פירה (אסתר) רוזוב, אותה 

מלחמת  בתקופת  במצרים  בגלותו  טרומפלדור  הכיר 

לצרפתית.  כמורה  לו  שמשה  שם  הראשונה,  העולם 

השניים התארסו, אך לבסוף בוטלו האירוסין. טרומפלדור 

מצב  ס"מ.   11X8 תל-חי.  בקרב  מכן,  לאחר  שנים   4 נהרג 

טוב. מעט כתמים, קמטים בפינות. שאריות דבק ונייר בצדו 

האחורי.

פתיחה: $250

110. Joseph Trumpeldor – Tel Aviv, 
1916 
Joseph Trumpeldor, Original photograph in the 
company of three women. [Tel Aviv, ca. 1916]. 
To the right of Trumpeldor is Fira (Ester) Rozov, 
whom Trumpeldor met during his exile to 
Egypt during World War I, where she served as a 
teacher of French. They got engaged, but eventu-
ally the engagement was cancelled. Trumpeldor 
was killed four years later, in the Tel Chai battle. 
11x8cm. Good condition. Few stains, creases to cor-
ners. Glue remnant on back side.

Opening Price: $250
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111. חיים נחמן ביאליק ודוד פרישמן 
נוסף.  אדם  בחברת  פרישמן,  ודוד  ביאליק  נחמן  חיים 

[יאלטה, 1905-1910 בערך]. צלם: סימונוב. 8.5X6.5 ס"מ, 

מודבק לקרטון מקורי 16X8.5 ס"מ. מצב טוב. נזקים קלים 

בפינות הקרטון, כתמים.

פתיחה: $180

111. Haim Nachman Bialik and David 
Frishman  
Haim Nachman Bialik and David Frishman, ac-
companied by another person. [Yalta, ca. 1905-
1910]. Photographer: Simonov. 8.5x6.5cm, pasted 
to original cardboard 16x8.5cm. Good condition. 
Slight damages to corners of cardboard, stains.

Opening Price: $180

112. הנחת אבן-הפינה לבית ביאליק – תל-אביב, 
1924

חיים  המשורר  לבית  הפינה  אבן  הנחת  קבוצתי,  תצלום 

נחמן ביאליק. [תל-אביב, 1924 בערך].

במרכז נראה המשורר חיים נחמן ביאליק (לצד רעייתו?), 

לידו נצב אחד העם. במרכז ילדה קטנה מחזיקה איור של 

האד־ בתכנית  אוחזים  אנשים  שני   – ובצד  הבית,  תכנית 

בידי  תוכנן  האקלקטי,  בסגנון  נבנה  אשר  הבית,  ריכלית. 

האדריכל יוסף מינור על מגרש שמימן ביאליק באמצעות 

הכנסות מהמהדורה המפוארת של כל כתביו ונחנך בשנת 

גדול  כתם  קלים.  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   14X8.5  .1925

בצדו האחורי. מחולק בצדו האחורי לשימוש כגלויה.

פתיחה: $150

112. Beit Bialik Cornerstone 
Setting – Tel Aviv, 1924 
Group photograph, cornerstone setting for the 
house of the poet Haim Nachman Bialik. [Tel 
Aviv, ca.1924].
The poet Haim Nachman Bialik is seen in the 
center (next to his wife?), next to him stands 
Achad Ha'am. A little girl is seen in the center 
holding an illustration of the house, on the 
side – two people hold the architectural plan. 
The house, in the eclectic style, was planned 
by the architect Joseph Minor on a plot funded 
by Bialik with revenues from the sales of the 
elaborate edition of his writings. The house was 
inaugurated in 1925. 14X8.5cm. Good condition. 
Slight stains. Large stain on back side. Divided on 
back side to be used as postcard.

Opening Price: $150
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113. פעילות ציונית בברזיל
אלבום עם תצלומים גדולים, המתעדים פעילות ארגונים 

ציוניים בברזיל, 1946 עד ראשית שנות ה-50.

פעילים  של  וועידות  כנסים  המתעדים  תצלומים,  כ-60 

ישראל,  שגריר  ביקור  אישים:  וביקורי  בברזיל,  ציוניים 

ברגמן,  הוגו  פרופ'  למדע,  ויצמן  ממכון  נציגים  ביקור 

גולדה מאיר, כנס 50 שנה לקק"ל, הסתדרות הנוער "דרור" 

– בחג הביכורים, הנהלת סניף קק"ל, אירועי מגבית, כינוס 

ארגון "ויצו", ועוד. מצורפים: מסמכים מודפסים ומסמכים 

קק"ל,  מטעם  רשמיות,  וקבלות  תעודות-תורם  בכתב-יד, 

ממוצע:  גודל  ו"ויצו".  המאוחדת,  המגבית   – היסוד  קרן 

24X18 ס"מ, חלקם קטנים או גדולים יותר. מצב טוב. 

פתיחה: $400

114. חוברות באנגלית בנושא עלייה – תצלומים 
רבים – קלוגר - ויסנשטין

חוברת  ארצות].  וארבע  [משבעים   From 74 Lands
תל- לישראל.  המאוחדת  המגבית  היסוד,  קרן  בהוצאת 

 ◆ קלוגר.  זולטן  מאת  רבים,  תצלומים   .[?1951] אביב, 

113. Zionist Activity in Brazil
Album with large photographs, documenting 
Zionist organizations in Brazil, 1946 to early 
1950's.
About 60 phtographs, documenting conferences 
and conventions of Zionist activists in Brazil, and 
visits of personalities: visit of Israeli ambassador, 
representatives of the Weizmann Institute, Prof. 
Hugo Bergman, Golda Meir, 50th anniversary 
of JNF ceremony, Youth Organization "Dror" 
– management of JNF branch, Jewish Appeal 
events, "WIZO" convention and more. Attached: 
printed and handwritten documents, donors' 
certificates and official receipts, issued by JNF, 
Keren Hayessod – United Jewish Appeal, and 
"WIZO". Average size: 24X18cm, some smaller or 
larger. Good condition.

Opening Price: $400

114. Booklets in English Concerning 
Aliya – Many Photographs – Kluger 
– Weissenstein
From 74 Lands. Booklet published by Keren 
HaYesod, United Jewish Appeal. Tel Aviv, 
[1951?]. Many photographs, by Zoltan Kluger. 
◆ Israel Welcomes Olim. Booklet published 
by Keren HaYesod. [ca. 1950]. Photographs by 
Zoltan Kluger, Rudi Weissenstein and others. 
◆ The Third Return. Booklet published by 
WIZO, [1948]. Focusing on women making 
aliya and their employment in Eretz Israel. Size 
varies, good condition. Three booklets in English.

Opening Price: $180

115. קינדרלנד – עלון וכרזה בהוצאת קרן היסוד 
– יוסף שוויג, 1933

Kinderland, Erez Israel [ארץ הילדים, ארץ ישראל]. 
עלון וכרזה בהוצאת קרן היסוד. ירושלים, [1933]. 

עם  ישראל.  בארץ  הילדים  לחיי  המוקדש  מקופל  עלון 

ילדים  של  רבות  תמונות  ובה  כרזה  מתקבלת  פתיחתו, 

בארץ ישראל, עם ציטוט מספר זכריה בעברית ובגרמנית. 

בגר־ בעלון  הטקסט  שוויג.  יוסף  הצלם  מאת  התצלומים 

מנית בלבד. הכרזה - 47X32.5 ס"מ; העלון, מקופל – 16.5 

ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $180

את  בברכה  מקדמת  Israel Welcomes Olim [ישראל 
פני העולים]. חוברת בהוצאת קרן היסוד. [1950 בקירוב]. 

וצלמים  ויסנשטין  רודי  קלוגר,  זולטן  מאת  תצלומים 

השלישית].  [השיבה   The Third Return  ◆ נוספים. 

נשים  בעליית  מתמקדת   .[1948] ויצו,  בהוצאת  חוברת 

שלש  טוב.  מצב  משתנה,  גודל  ישראל.  בארץ  ותעסוקתן 

החוברות באנגלית.

פתיחה: $180
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115. Kinderland – Pamphlet and 
Poster Published by Keren HaYesod – 
Joseph Schweig, 1933 
Kinderland, Erez Israel. Pamphlet and poster 
published by Keren HaYesod. Jerusalem, [1933].
Folded pamphlet dedicated to the life of children 
in eretz Israel. When unfolded appears a poster 
with many photographs of children in eretz 
Israel, with citation in Hebrew and German 
from the book of Zechariah. Photographs by 
Joseph Schweig. Text in pamphlet in German 
only. Poster – 47X32.5cm; folded pamphlet – 
16.5cm. Good condition.

Opening Price: $180

116. אוסף תצלומים – שרלוטה וגרדה מאיר 
– חיפה

7 תצלומים מאת הצלמות האחיות שרלוטה וגרדה מאיר. 

חיפה, [שנות ה-40].

תצלום זוג ותצלומי חדרים שונים – פינות ישיבה, אולם 

עם תצוגת דגמי-אניות.  חתומים  חדר-שינה וחדר  ובמה, 

ס"מ.   17.5X12 ממוצע:  גודל  הצלמות.  בחותמת  מאחור 

קלים  נזקים  התצלומים,  אחד  בפינות  קרעים  טוב.  מצב 

בשוליים.

פתיחה: $150

116. Collection of Photographs – 
Charlotte and Gerda Meyer – Haifa
7 photographs taken by the sisters Charlotte and 
Gerda Meyer. Haifa, [1940's].
Photograph of a couple and various room 
interiors – sitting corners, a hall with a stage, 
bedroom and a room with ship models. Ink-
stamped on the back. Average size: 17.5X12cm. 
Good condition. Tears to corner of one photo, slight 
damages to edges.

Opening Price: $150

117. הקמת מערכת הביוב בתל-אביב – אלבומי-
תצלומים, 1948

מערכות-ביוב  הקמת  המתעדים  תצלומים  אלבומי  שני 

בתל-אביב, להזרמת שפכים אל הים. תל-אביב, 1948.

הפ־ למהנדסי  הקדשות  מופיעות  האלבומים  שני  בפתח 

רויקטים: "למהנדס העירוני מר י. שיפמן, מזכרת לעבודה 

לים),  (המוציא  בת"א  הביוב  מפעל  בהגשמת  משותפת 

המהנדס  בן-סירה  למר  "מזכרת  בת"א";  הקבלני  המשרד 

המוציא  מאת  ומגשימם  הביוב  מפעלי  יוזם  העירוני, 

לפועל הקבלן י. גורביץ". אוקטובר 1948. כוללים תצלו־

מים של הנחת הצינורות, חפירת תעלות ברחובות, בנייה 

על שפת הים, פועלים ומהנדסים. אחד האלבומים מתעד 

את מערכת הביוב בסביבות רחוב טרומפלדור. 41 תצלו־

מים 24X18 ס"מ; 29 תצלומים 17X12 ס"מ, בשני אלבומים 

נפרדים. מצב טוב.

פתיחה: $400

117. Construction of Tel Aviv Sewage 
System – Photo-Albums, 1948 
Two photo-albums documenting the construc-
tion of a sewage system in Tel Aviv flowing into 
the sea. Tel Aviv, 1948.
Dedications to the engineers of the project 
appear in both albums: "To the municipal 
engineer Mr. Y. Shifman…"; "To Mr. Ben Sira 
the municipal engineer, initiator of the sewage 
system…". October 1948. Photographs of pipe-
line placing, canals digging, construction on the 
beach, workers and engineers. One album docu-
ments the sewage system through Trumpeldor 
street. 41 photographs 24X 18cm; 29 photographs 
17X12cm, in two separate albums. Good condition.

Opening Price: $400

118. אוסף תצלומים – אנשי תרבות / מדינאים 
– נחום גוטמן

אלנבי,  (רחוב  גוטמן  נחום  הצלם  מאת  תצלומים   63

מאחור  חתומים  ה-70.  שנות  עד  ה-50  שנות  תל-אביב). 

בחותמת הצלם, או חתומים בטּוש בחזית.

שחקנים  לצד  ומדינאים  פוליטיקאים  של  תצלומים 

בין  ועוד.  מצות,  אפיית  צה"ליים,  מצעדים  ואנשי-רוח, 

טריף,  אמין  שיח'  חושי,  אבא  אלון,  יגאל  המצולמים: 

אנדה אמיר, לוי אשכול ויצחק רבין, יצחק בן-צבי; דן בן-

אמוץ, יוסי בנאי, אילי גורליצקי, אורי זהר, רבקה מיכאלי, 

ואחרים. גודל ממוצע 18X13 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $600
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119. טים ִגיָדל – חמשה ספרים
חמשה ספרים עם תצלומים מאת טים (נחום) וסוניה גידל: 

ניו-יורק,  בישראל],  שלי  [הכפר   My village in Israel
בישראל],  שלי  [הכפר   Mein dorf in Israel  ◆  .1959

 ◆ ניו-יורק, 1962.   ,My village in Italy ◆ ציריך, 1963. 

נחום   ◆ ציריך, 1961.  המדבר],  [בני   Sohne der Wuste
תפן,  הפתוח  המוזיאון   ,1929-1991 צילומים  גידל,  טים 

1992. בשניים מהספרים הקדשות חתומות מאת בני הזוג 

גידל. מצב טוב. 

פתיחה: $180
120. ועידת מורי עברית בלבוב, 1921

לבוב  בעיר  עברית  מורי  ועידת  של  קבוצתי  תצלום 

(למברג), תרפ"א 13.5X8.5 .[1921] ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $120
119. Tim Gidal – Five Books  
Five books with photographs by Tim (Nahum) 
and Sonia Gidal: My village in Israel, New 
York, 1959. ◆ Mein dorf in Israel, Zurich, 1963. 
◆ My village in Italy, New York, 1962. ◆ Sohne 
der Wuste, Zurich 1961. ◆ Nahum Tim Gidal, 
Photographs 1929-1991, Tefen Open Museum, 
1992. Two signed dedications by the Gidals 
appear in two books. Good condition.

Opening Price: $180

120. Convention of Hebrew 
Teachers in Lvov, 1921  
Group photograph of the Hebrew Teachers' 
Convention in Lvov (Lemberg), [1921]. 
13.5X8.5cm. Very good condition.

Opening Price: $120

118. Collection of Photographs 
– Politicians / Cultural Figures – 
Nachum Gutman
63 Photographs taken by the photographer 
Nachum Gutman (Alenby Street, Tel Aviv). 
1950's to the 70's. Stamped on the back with 
photographer's ink-stamp, or signed in ink on 
the front.
Photographs of politicians and statesmen as well 
as actors and intellectuals, military parades, 
baking of Matzot and more. Amongst the pho-
tographed: Yigal Alon, Aba Hushi, Sheikh Amin 
Tarif, Anda Amir, Levi Eshkol and Yitzchak 
Rabin, Yitzchak Ben Zvi; Dan Ben Amotz, Yossi 
Banai, Ily Gorlitzky, Uri Zohar, Rivka Micha'eli 
and others. Average size: 18X13cm. Very good 
condition.

Opening Price: $600
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121. "HaShachar" Coference in 
Rzeszów, 1908 
Real photo, "HaShachar" convention in Rzeszów, 
Central Galicia, 1908.
Group photograph of 32 youth, two of them 
holding copies of "HaShachar" paper. On back 
side the writer asks the receiver "to write to the 
"world" a report of our conference…". Fair condi-
tion. Dark stains and tears to back side. One corner 
missing. Tear and two pinholes.

Opening Price: $120

121. ועידת "השחר" ברישא, 1908
גלויה-מצולמת, ועידת "השחר" ברישא [Rzeszów, מרכז 

גליציה], תרס"ח [1908]. 

תצלום קבוצתי של 32 נערים, שניים מהם אוחזים גליונות 

של עתון "השחר". בצדה האחורי מבקש הכותב מהנמען 

מהקונפרנצה  דו"ח  'העולם'  אל  תכתוב  כי  "ואבקשך 

בצדה האחורי.  מצב בינוני. כתמים כהים וקרעים  שלנו...". 

אחת הפנות חסרה. קרע ושני נקבים.

פתיחה: $120

122. תזמורת עברית בעיירה ִצ'יִלָיה - רומניה
גלויה-מצולמת, תזמורת כלי-נשיפה ותופים בחזית מבנה 

ה-20].  או  העשרה  [שנות  רומניה,  העברית".  "החברה 

 Organizatia muzicei" חותמת-דיו  האחורי  בצדה 

צעירים  מוסיקאים  [ארגון   "tineretului din Chilia
בִצ'יִלָיה]. מצב טוב. כתמים, סדקים וסימן קיפול.

פתיחה: $120

122. Jewish Orchestra in the Town 
of Chilia – Romania 
Real photo, orchestra of wind instruments and 
drums in front of the "Jewish Society" building. 
Romania [1910's or 1920's]. Ink-stamps on back 
side reads "Organizatia muzicei tineretului din 
Chilia" [organization of young musicians in 
Chilia]. Good condition. Stains, cracks and folding 
mark.

Opening Price: $120

123. תמונת חבר "השומר הצעיר"
"השומר  תנועת  חבר  בן-שם",  ר.  "ד"ר  גלויה-מצולמת, 

כיום   ,Kovel) קוֶֹבל  התנועה.  של  סיכה  עונד  הצעיר", 

אוקראינה), [שנות ה-20]. 

123. Photograph of "HaShomer 
HaTza'ir" Member 
Real photo, "Dr. R. Ben-Shem", member of " 
HaShomer HaTza'ir" movement, wearing the 
movement's pin. Kovel (today Ukraine), [1920's].
Dr. Reuven Ben-Shem (Feldshaow) was born 
in Buchach in 1900, made aliya to Eretz Israel 
in 1945 and died in Givat Shmuel in 1980. Was 
an active member of "HaShomer HaTza'ir" and 
wrote a few books and Zionistic essays. Under 
Ben-Shem's photograph appears a writing 
""HaShomer is a faith…". On back side appears 
and ink-stamp "Shomer Cooperative in Kovel". 
Good condition. Few stains.

Opening Price: $120

בשנת  בבוטשאטש  נולד  (פעלדשוה)  בן-שם  ראובן  ד"ר 

שמואל  בגבעת  ונפטר   1945 בשנת  לארץ  עלה   ,1900

הצעיר"  "השומר  בתנועת  פעיל  חבר  היה   .1980 בשנת 

וחיבר מספר ספרים וחיבורים ציוניים. תחת תמונתו של 

שלה  והאל  אמונה  הוא  "'השומר'  הכיתוב  מופיע  בן-שם 

טהרה. אמת, אהבה, יופי ועבודת אל-על". בצדה האחורי 

מעט  טוב.  מצב  בקובל".  שומר  "קואופרטיב  חותמת 

כתמים. 

פתיחה: $120
121
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125. תצלומים קבוצתיים – מזרח אירופה
שתי גלויות-מצולמות של כינוסי ארגונים יהודיים במזרח 

אירופה:

מפלגת  חברי  של  רב-משתתפים  קבוצתי  1. תצלום 

"פועלי ציון" ונוער "צ. ס." [ציונים סוציאליסטיים], 1926. 

בצדו האחורי הקדשה בכתב-יד. 

ּבוִֹריסלב  'ההתאחדות'".  "סניף  קבוצתי,  2. תצלום 

מצב   .[1931] תרצ"א  אוקראינה),  מערב   ,Boryslav)

בינוני-טוב. כתמים ונזקים בפינות.

פתיחה: $180

126. קיבוצי-הכשרה במזרח אירופה
הרצליה  "קבוץ  חברי  קבוצתי,  תצלום  גלויה-מצולמת,   ◆
באופטּוב" של תנועת "החלוץ" באפטא, [Opatow, שנות 

ובעברית:  בפולנית  חותמת-דיו  האחורי  בצדה  ה-20?]. 

"החלוץ הכלל ציוני – קבוץ 'הרצליה', פלוגה באופטוב". 

◆ גלויה-מצולמת, תצלום קבוצתי, חברי "קבוץ אחוה" של 
 ,Góra Kalwaria ,תנועת "החלוץ" בגּור [גּוַרה ַקְלַוואְרַיה

של  לזו  דומה  חותמת-דיו  האחורי  בצדה  ה-20?].  שנות 

 ◆ בגורה-קלבריה".  פלוגה  'אחוה',  "קבוץ   –  1 מס'  פריט 

הגר".  רב  "קבוץ  חברי  קבוצתי  תצלום  גלויה-מצולמת, 

מצב  מעט,  משתנה  גודל  ה-20?].  שנות  מקום,  ציון  [ללא 

טוב. 

פתיחה: $250

125. Group Photographs – Eastern 
Europe 
Two real photos of Jewish organizations confer-
ences in Eastern Eueope:
1. Group photograph of the many participants 
of the "Po'aley Zion" party and "S.Z" [Socialist 
Zionists] party members, 1926. Handwritten 
dedication on back side.
2. Group photograph, "'Hit'achdut' branch". 
Boryslav, Western Ukraine, [1931]. 
Fair-good condition. Stains and damages to corners.

Opening Price: $180

124. קיבוץ "השומר הצעיר" בָמאלינסק, 1929
שתי גלויות-מצולמות ושני תצלומים קטנים, חברי קיבוץ 

כיום   ,Malynsk) בָמאלינסק  הצעיר"  "השומר  תנועת 

אוקראינה). תרפ"ט 1929.

בצדן האחורי של שתי הגלויות חתימות המצולמים, חברי 

ילידי  (חלקם  הצעיר"  "השומר  של  "מאלינסק"  הכשרת 

קוֶבל, ראה פריט קודם), אשר חלקם עלו לארץ והיו חברי 

 .9X6.5 :התצלומים תקוה.  בפתח  קיבוץ "הבונה"  הכשרת 

מצב טוב. 

פתיחה: $200

124. Kibbutz "HaShomer HaTza'ir" in 
Malynsk, 1929 
Two real photos and two small photographs, 
members of "HaShomer HaTza'ir" movement in 
Malynsk (today Ukraine). 1929.
On the back side of both postcards are signa-
tures of the photographed, members of Malynsk 
"HaShomer HaTza'ir" training group (some 
born in Kovel, see previous item), a few of whom 
made aliya to Israel and became members of 
Kibbutz "HaBoneh" training group in Petach 
Tikvah. Photographs: 9X6.5cm. Good condition.

Opening Price: $200
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126. Training Kibbutzim in Eastern 
Europe 
◆ Real photo, group photograph, members of 
"Kibbutz Herzliya in Opatow" of "HaChalutz" 
movement in Opatow, [1920's]. On the back side 
appears an ink-stamp in Polish and Hebrew: 
"The all-zionist HaChalutz – Kibbutz 'Herzliya', 
company in Opatow". ◆ Real photo, group 
photograph, members of "Kibbutz Achva" of 
"HaChalutz" movement in Góra [Góra Kalwaria, 
1920's?]. An ink-stamp on back side similar to 
the one in item number 1 – "Kibbutz 'Achva', 
company in Góra Kalwaria". ◆ Real photo, group 
photograph of "Kibbutz Rav Hagar" members. 
[No venue mentioned, 1920's?]. Size somewhat 
varies, good condition.

Opening Price: $250

127. Zionist Youth Movements in 
Eastern Europe – Collection of 
Photographs 
10 photographs and real photos, group photo-
graphs of Zionist youth movements in Eastern 
Europe [Karnobat, Bulgaria; Eišiškės, Lithuania, 
and other places], the 1920's-30's. Some photo-
graphs are described on the plate while others 
in handwriting on the back side. Average size: 
14X9cm. Good condition.

Opening Price: $800

127. תנועות-נוער ציוניות במזרח אירופה – 
אוסף תצלומים

קבוצתיים  תצלומים  וגלויות-מצולמות,  תצלומים   10

אירופה [קרנובט  במזרח  ציוניות  תנועות-נוער  חברי  של 

ליטא,   ,(Eišiškės) איישישוק  בולגריה;   ,(Karnobat)
ומקומות נוספים], שנות ה-20-30. 

בצדם  בכתב-יד  או  בלוח,  מתוארים  מהתצלומים  חלק 

האחורי: "המפקד הכללי של קן קרנובט..."; "גדוד 'משמר 

של  הפלוגות  וראשי  הנהגה   – ואמץ  "חזק  העמק'"; 

'השומר הצעיר' באיישישוק"; "הנהלת-המושבה"; "פלוגה 

אילת-  – תרפ"ו  בעומר  "ל"ג  השלישית";  במושבה  א' 

השחר...". גודל ממוצע: 14X9 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $800

128. Collection of Photographs – 
Lodz Jewery 
10 Photographs of Jews of Lodz, 1908-1919, 
most of them with a description in pen on the 
back side, of a later period. ◆ Photograph of the 
Lodz Conference of the "Po'aley zion" party, post 
World War II. Size varies, fair to good condition.

Opening Price: $100

128. אוסף תצלומים – יהדות לודז'
10 תצלומים של יהודים מהעיר לודז', 1908-1919, רובם 

יותר.  מאוחרת  בתקופה  האחורי,  בצדם  בעט  מתוארים 

לאחר  מלודז',  ציון"  "פועלי  מפלגת  כינוס  של  תצלום   ◆
מלחמת העולם השניה. גודל משתנה, מצב בינוני עד טוב. 

פתיחה: $100
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131. חברת שלום – בומבי – תצלום קבוצתי גדול
 The  – שלום"  "חברת  אנשי  של  גדול  קבוצתי  תצלום 

Jewish Social Club Unity – אוחזים את דגל החברה. 
בומבי, הודו, ראשית המאה ה-20.

חותמת  מגן-דוד.  בצורת  סמל  עונדים  מהמצולמים  חלק 

התצלום.  מודבק  עליו  הקרטון  ועל  בלוח  מבומבי  צלם 

28.5X23 ס"מ, קרטון 38.5X33.5 ס"מ. התצלום במצב טוב, 

עם מעט נזקים. קרעים קשים בקרטון. 

פתיחה: $250

130. Hebrew Gymnasium in Bialystok 
– Shaul Tchernichovsky, 1906
"First Year of the Hebrew Gymnasium", group 
photograph. Bialystok, [1906].
Fourth on right is sitting the poet and doctor 
Shaul Tchernichovsky. 23X17cm, mounted on 
cardboard 35X29cm. Good condition, damages at 
borders. Remarkable damages to lower-right corner 
of cardboard.

Opening Price: $180

130. גימנסיון עברי בביאליסטוק – שאול 
טשרניחובסקי, 1906

"המחזור הראשון של הגמנסיון העברי", תצלום קבוצתי. 

ביאליסטוק, תמוז תרס"ו [1906]. 

רביעי מימין יושב המשורר והרופא שאול טשרניחובסקי. 

23X17 ס"מ, מודבק לקרטון 35X29 ס"מ. מצב טוב, פגמים 

בעיקר בשוליים. נזקים קשים בפינה הימנית-תחתונה של 

הקרטון. 

פתיחה: $180

131. Shalom Society – Bombay – 
Large Group-Photograph 
Large group-photograph of "Shalom Society" 
members - The Jewish Social Club Unity – hold-
ing the society's flag. Bombay, India, early 20th 
century.
Some of the members wear a badge in the shape 
of a Magen David. Ink-stamp of photographer 
of Bombay on the plate and on the cardboard 
to which it is pasted. 28.5X23cm, cardboard 
38.5X33.5cm. Photograph in good condition, with a 
few damages. Tough tears to cardboard.

Opening Price: $250

129. Ze'ev Jabotinsky and the Jewish 
Fencing-Association – Vilna, 1930's 
Group photograph, members of the Jewish 
Society [of Fencing?] with Ze'ev Jabotinsky. 
[Vilna, 1930's].
Two fencing swords are placed on a table in 
front with illustrations of Maggen David; Map 
of Greater Israel, two swords and the date 18 
Shevat 1929, and other details. On the back 
side an ink stamp of a photographer of Vilna. 
23X16.5cm. Good condition. Stains and few tears, 
to borders.

Opening Price: $150

129. זאב ז'בוטינסקי ואגודת-סייף יהודית – 
וילנה, שנות ה-30

של  לצדו  [לסיִיף?]  יהודית  אגודה  חברי  קבוצתי,  תצלום 

זאב ז'בוטינסקי. [וילנה, שנות ה-30].

על השולחן בחזית התצלום מונחות שתי חרבות-סיף עם 

עטורי מגן דוד; מעל המצולמים נראה סמל האגודה ובו 

והתאריך  חרבות  שתי  השלמה,  א"י  מפת  מגן-דוד,  איורי 

י"ח שבט תרפ"ט, ופרטים נוספים. בצדו האחורי חותמת 

ומעט  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   23X16.5 מוילנה.  צלם 

קרעים, בשוליים.

פתיחה: $150
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132. בית-הכנסת בוֹוְרִליץ – אוסף תצלומים
 ,Worlitz) ווְֹרִליץ  בעיירה  בית-הכנסת  של  תצלומים   14

העולם השניה, למעט תצלום  מלחמת  סקסוניה), [לאחר 

אחד].

לראשונה  נבנה  עגולה,  שצורתו  וורליץ,  של  הכנסת  בית 

השנייה,  העולם  מלחמת  במהלך  נפגע   ,1790 בשנת 

שוקם לאחריה וכיום משמש כמוזיאון לתולדות הקהילה 

ס"מ,   12X8.5 תצלומים   13 בסביבתו.  שחיה  היהודית 

נתונים  טוב.  מצב  ס"מ.   6X4.5 יותר  מוקדם  אחד  תצלום 

בתיקיית קרטון מקורית.

פתיחה: $200

132. Synagogue in Worlitz – 
Collection of Photographs
14 photographs of the synagogue in the town of 
Worlitz, Saxony [post World War II, except for 
one photograph].
The synagogue of Worlitz with its round shape, 
was first built in 1790, ruined during World War 
II, reconstructed afterwards and serves today 
as a museum of the Worlitz Jewish community 
history. 13 photographs 12X8.5cm, one earlier pho-
tograph 6X4.5cm. Good condition. Held in original 
cardboard file.

Opening Price: $200

133. השחקן אלכסנדר גראנאך לאחר גירושו 
מגרמניה

אלכסנדר  היהודי  השחקן  נראה  במרכזו  קבוצתי,  תצלום 

"אחרי   ,(Horodenka) בהורודנקה  בביקור  גראנאך 

שגורש מגרמניה", [1938 בערך].

גראנאך (1890-1945), שחקן יהודי בעל-שם בשנות ה-20

-30, יליד וורבוביץ (Wierzbowce, ליד הורודנקה, גאלי־

ציה). היגר לגרמניה בשנת 1905 ולמד תיאטרון בברלין. 

והמשטר  היטלר  של  כוחו  התעצמות  עם   ,1938 בשנת 

הנאצי, נמלט לברית המועצות ואחר-כך לארצות-הברית, 

 18X13 .בקולנוע לעסוק  והמשיך  בהוליווד  התיישב  שם 

ס"מ. מצב טוב. מעט נזקים בשוליים. רישומים רבים בצדו 

האחורי.

פתיחה: $120

133. Actor Alexander Granach 
Following his Deportaion from 
Germany 
Group photograph, in the center is the Jewish 
actor Alexander Granach during a visit to 
Horodenka "after his deprtation from Germany", 
[ca. 1938].
Granach (1890-1945) a famous actor during 
the 1920's-30's, born in Wiezbowce, near 
Horodenka, East Galicia). Emmigrated to 
Germany in 1905 and studied theater in Berlin. 
In 1938, as Hitler and the Nazi regime gained 
more power, Granach fled to the Soviet Union 
and further to the United States, where he 
settled in Hollywood and made films. 18x13cm. 
Good condition. Few damages to borders. Many 
inscriptions on back side.

Opening Price: $120
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גלויות
Postcards

134. אוסף גלויות מגוון 
שתיים  ליטוגרפי,  בדפוס  גלויות  שש  שונות:  גלויות   9

אתרים  רמלה,  עתיקות  בשחור-לבן:  וארבע  צבעוניות 

ארכיאולוגיים בירושלים, שכונות מחוץ לחומות ירושלים, 

ראשון לציון, עתיקות בגליל, מושבות יהודיות. אינן מחו־

 Hardegg's :לקות. ◆ שתי גלויות בדפוס ליטוגרפי צבעוני

Jerusalem Hotel in Jaffa – בית-מלון "ירושלים" ביפו, 
1914; מלון קמיניץ, גלויה המבשרת על מעבר בית המלון 

סמוך לשער יפו. ◆ גלויה מימי מלחמת העולם הראשונה, 

בה נראים שלשה אנשי-צבא (רופאים?), מהם אחד יהודי, 

[רב?] עדוי תליון ענק בצורת מגן-דוד ובעל זקן גדול. מצב 

משתנה, בינוני עד טוב.

פתיחה: $650

134. Varied and Rare Collection of 
Postcards 
9 Postcards: Six postcards in lithographic print, 
two in color and four black and white: antiqui-
ties of Ramla, archaeological sites in Jerusalem, 
neighborhoods outside the walls of Jerusalem, 
Rishon LeZion, antiquities in the Galilee, Jewish 
Moshavot. Undivided. ◆ Two postcards in col-
orful lithographic print: Hardegg's Jerusalem 
Hotel in Jaffa, 1914; Hotel Kaminitz, postcard 
announcing the moving of the hotel to the vi-
cinity of Jaffa Gate. ◆ Postcards of World War 
I, in which three soldiers are seen(Doctors?), 
one of them Jew, wearing a large pendant in the 
shape of a Maggen David and with a long beard. 
Condition varies, fair to good.

Opening Price: $650

135. קק"ל / האחים אליהו / מושבות
זכרון  נדירות:  מושבות  גלויות  שתי  שונות:  גלויות   13

יעקב, הוצאת ה. קרוגליאקוב, יפו; השניה – "רח[ו]בות – 

החגיגה הלאמית בפסח, מקום החגיגה", נדפסה בברלין. ◆ 

שש גלויות בהוצאת קק"ל, גרמניה: שלש גלויות סופרים 

מאת  אמנות  יצירות  עם  גלויות  שלש  יהודיים,  והוגים 

יעקב שטרק וש. קרצ'מר. ◆ חמש גלויות בהוצאת האחים 

אליהו, משלש סדרות שונות. מצב משתנה, בינוני עד טוב. 

פתיחה: $180

135. JNF / Eliyahu Brothers / 
Moshavot
13 Different postcards: Two rare postcards of 
Moshavot: one of Zichron Ya'akov, published 
by H. Krugliakov, Jaffa; the second – "Reh[o]
vot – the Passover national celebration, site of 
celebration", printed in Berlin. ◆ Six postcards 
published by JNF, Germany: three of Jewish 
writers and philosophers, three postcards with 
art works by Jacob Starck and S. Krechmer. ◆ 
Five postcards published by Eliyahu Brothers, 
three different series. Condition varies, fair to 
good.

Opening Price: $180
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136. י"מ ששה-הלוי / יעקובסון
"פתח  ששה-הלוי:  י"מ  בהוצאת  גלויות  שלש  גלויות:   4

פתח  השוק",   - תקווה  "פתח  הפועלים",  בית   - תקווה 

תל- יעקובסון:  מ.  בהוצאת  גלויה   ◆ יפו".  רחוב   - תקוה 

אביב, סירת ההצלה לזכר עמליה ברסקי שטבעה בים יפו, 

הצולל"  "העוגן  לקבוצת  ונמסרה  אביה  בתרומת  נבנתה 

של סניף הצופים ביפו ב-1919. מצב משתנה. 

פתיחה: $250

136. Y.M. Shasha-HaLevy / Jacobson 
4 Postcards: Three postcards published by 
Y.M. Shasha-HaLevy: "Petach-Tikva – Beit 
HaPo'alim", "Petach-Tikva – the Market", 
"Petach-Tikva – Jaffa Road". ◆ Postcard published 
by M. Jacobson: Tel Aviv, Life-saving boat in 
memory of Amalya Barsky who drowned in the 
sea of Jaffa, paid for by her father's donation and 
presented to "HaOgen Zolel" group of the boy-
scouts branch in Jaffa in 1919. Condition varies.

Opening Price: $250

137. בן-דוב – רחובות - אוגדן גלויות
גלויות   12 מחזיק  בן-דוב.  יעקב  בהוצאת  גלויות  אוגדן 

בשער  קרעים  טוב,  מצב  רחובות.  המושבה  תצלומי  עם 

האוגדן. 

פתיחה: $250

137. Ben Dov – Rehovot – Postcards 
Folder  
Postcards folder published by Ya'akov Ben Dov. 
Includes 12 postcards with photographs of 
Rehovot. Good condition, tears to cover.

Opening Price: $250

138. ביקור הקיסר וילהלם השני 
– גלויות-מזכרת

14 גלויות לא מחולקות שנדפסו לכבוד ביקורו של הקיסר 

שנדפסה  גלויה  ביניהן   .1898 בשנת  בא"י,  השני  וילהלם 

בדפוס ליטוגרפי צבעוני (א. ל. מונזון) המציגה את השער 

רוזין  מאיר  ידי  מעשה  הקיסר,  של  ביקורו  לכבוד  שהוכן 

(מצב בינוני). מצב משתנה. חלקן היו בשימוש.

פתיחה: $600

138. Visit of Kaiser Wilhelm II – 
Souvenir Postcard
14 Undivided postcards printed on the occasion 
of Kaiser Wilhelm II visit to Eretz Israel, in 1898. 
One postcard printed in color in lithographic 
printing (A.L. Monsohn) featuring the gate pre-
pared for the Kaiser's visit, made by Meir Rozin 
(fair condition). Condition varies. Some cards have 
been used.

Opening Price: $600
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140. האחים אליהו / משה אורדמן
האחים  בהוצאת  שונות  מסדרות  גלויות   6 גלויות:   42

נדפסו  חלקן  ועוד.  בית-אלפא  עקרון,  תל-אביב,  אליהו: 

אורדמן:  משה  בהוצאת  גלויות   36  ◆ ובצרפת.  באיטליה 

תל-אביב ומושבות. מצב טוב.

פתיחה: $240

141. האחים אליהו
השוק  "יפו,  ואחיו":  אליהו  "מתתיהו  בהוצאת  גלויות   4

"יפו,  ישראל",  למקווה  בדרך  טאביטא  "הבאר  הערבי", 

מראה נוף", "המושבה רחובות - פנורמה". מצב טוב. שלש 

מן הגלויות היו בשימוש.

פתיחה: $100

140. Eliyahu Brothers / Moshe 
Ordman
42 Postcards: 6 Postcards of different series 
published by Eliyahu brothers: Tel Aviv, Ekron, 
Beit Alpha and more. Some were printed in 
Italy and France. ◆ 36 postcards published by 
Moshe Ordman: Tel Aviv and Moshavot. Good 
condition.

Opening Price: $240

141. Eliyahu Brothers
4 Postcards published by Matityahu Eliyahu and 
Brothers": "Jaffa, the Arab Market", "Tabita Well 
on the Road to Mikveh Israel", "Jaffa, landscape", 
"Rehovot – Panorama". Good condition. Three 
cards have been used.

Opening Price: $100

   Gruss Aus 139. גלויות
מנופי  איורים  עם  מחולקות,  לא   Gruss Aus גלויות   28

צב־ חלקן  ועוד.  יריחו  נצרת,  יפו,  ירושלים,  ישראל:  ארץ 

חלקן  טוב.  מצב  פעמיים.  מופיעות  גלויות  מספר  עוניות. 

היו בשימוש.

פתיחה: $450

139. "Gruss Aus" Postcards 
28 "Gruss Aus" postcards undivided, with illus-
trations of Eretz Israel views: Jerusalem, Jaffa, 
Nazareth, Jericho and more. Some in color. A 
few postcards appear twice. Good condition. 
Some have been used.

Opening Price: $450

142. האחים אליהו
(א"י).  יפו-תל-אביב  אליהו,  האחים  בהוצאת  גלויות   13

אלבום  דפי  של  מדבקות  שאריות  כתמים.  מעט  טוב.  מצב 

תמונות.

פתיחה: $100

142. Eliyahu Brothers  
13 postcards published by Eliyahu Brothers, 
Jaffa -Tel Aviv (Eretz Israel). Good condition. Few 
stains. Remnants of photo-album stickers.

Opening Price: $100

139

140



גלויות | 59 

143. צפת – ארבע גלויות
4 גלויות של העיר צפת, דפוס ליטוגרפי שחור-לבן, [שנות 

ה-20?]. 

"רחוב  הישמעאלים";  "שוק  מערב";  "צפת  דרום";  "צפת 

ופגמים  קרעים  כתמים.  בינוני.  מצב  הספרדים".  היהודים 

קלים בפינות ובשוליים.

פתיחה: $150

143. Safed – Four Postcards
4 postcards of Safed, lithographic printing in 
black and white, [1920's?].
"Safed South"; "Safed West"; "Yishmaelite 
Market"; "Sephardi Jews Street". Fair condition. 
Stains. Tears and slight damages to corners and 
borders.

Opening Price: $150

144. בנימין זאב הרצל
תצלומים  הרצל,  תיאודור  של  דיוקנאות  עם  גלויות   38

של ביתו ושל קברו. הוצאות שונות, זמני-הדפסה שונים. 

חלקן צבעוניות. חלקן אינן מחולקות. מצב משתנה, חלקן 

היו בשימוש.

פתיחה: $800

144. Binyamin Ze'ev Herzl
38 Postcards with portraits of Theodor Herzl, 
photographs of his home and his grave. Different 
publishers, different printing dates. Some in 
color. Some undivided. Condition varies, some 
have been used.

Opening Price: $800

145. קק"ל ויערות
יערות  תצלומי  עם  קק"ל,  בהוצאת  רובן  גלויות,   31

שתי  ביניהן,  ועוד.  חשובים  אישים  בארץ,  שונים  ואתרים 

145. JNF and Forests  
31 Postcards, most of them published by JNF, 
with photographs of forests and different sites 
in Israel, important figures and more. Amongst 
them, two postcards presenting the JNF Gold 
Book and a photograph of a group of children 
disguised for Purim and a girl disguised as 
"Keren Kayemet". One postcard undivided. 
Condition varies.

Opening Price: $400

146. אישים יהודים
14 גלויות עם תמונות אישים יהודים: לורד בלפור, בנימין 

שרה  בבל,  איסאק  שונות),  גלויות  (ארבע  הרצל  זאב 

סוקולוב,  נחום  וייצמן,  חיים  רוזנפלד,  מוריס  אהרונסון, 

ד"ר מקס נרדאו (שתי גלויות שונות) ומנדלי מוכר ספרים. 

הוצאות שונות. מצב משתנה.

פתיחה: $100

146. Jewish Personalities
14 postcards with photographs of Jewish per-
sonalities: Lord Balfur, Binyamin Ze'ev Herzl 
(4 different postcards), Isaac Bavel, Sarah 
Ahronsohn, Moris Rosenfeld, Chaim weizman, 
Nachum Sokolov, Dr. Max Nordau (two differ-
ent postcards) and Mendele Mocher Sefarim. 
Different publishing houses. Condition varies.

Opening Price: $100

של  ותצלום  קק"ל,  של  הזהב  ספר  את  המציגות  גלויות 

המחופשת  ילדה  עם  לפורים,  מחופשים  ילדים  קבוצת 

לקרן הקימת לישראל. אחת הגלויות אינה מחולקת.

מצב משתנה.

פתיחה: $400
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147. אוסף גלויות פרסומיות
13 גלויות צבעוניות: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" 

(גלויה ליום הולדתו ה-69 של זאב ז'בוטינסקי) בהוצאת 

קרן בית"ר; גלויה לכבוד יום העצמאות העשירי, הוצאת 

(בעיצוב  ישראל  ארץ  פועלי  רשימת  של  גלויה  קק"ל; 

משה וורוביצ'יק); גלויות שנה טובה, ועוד. מצב משתנה.

פתיחה: $100

147. Collection of Publicity 
Postcards
13 colorful postcards: "Im Eshkachech 
Yerushalayim Tishakach Yemini" (Postcard 
for Ze'ev Jabotinsky's 60th birthday) published 
by Baytar fund; postcard for the 10th Day of 
Independence, JNF publishing; postcard of 
Eretz Israel Workers List (designed by Moshe 
Vorobeichik); New Year postcards, and more. 
Condition varies.

Opening Price: $100

148. יוסף חיים ברנר / חיים ארלוזורוב
כ"ג  ביפו  "נהרג  ברנר,  חיים  יוסף  של  תמונתו  עם  גלויה 

ניסן תרפ"א". שנות ה-20, על-פי תצלום מאת צבי פייגין, 

 1933] ארלוזורוב  חיים  של  דיוקן  עם  גלויה   ◆ חיפה. 

בקירוב]. מצב טוב.

פתיחה: $120

148. Joseph Chaim Brenner / Chaim 
Arlosoroff 
Postcard with photograph of Joseph Chaim 
Brenner, "killed in Jaffa 13 Nissan 1921". 1920's, 
after a photograph by Zvffi Feigin, Haifa. ◆ 
Postcard with the portrait of Chaim Arlosorov 
[ca. 1933]. Good condition.

Opening Price: $120

149. אוסף גלויות עם שירים ותוי-נגינה
ותוי- עבריים  שירים  עם  המולדת"  "משירי  גלויות   38

קק"ל,  הוצאת  רבינוביץ.  מנשה  בידי  מלוקטים  נגינה, 

ירושלים. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $150

149. Collection of Postcards with 
Songs and Musical Notes
38 postcards "MiShirey HaMoledet" with 
Hebrew songs and musical notes, compiled by 
Menashe Rabinovitz. JNF publishing, Jerusalem. 
Good condition. Stains.

Opening Price: $150

150. אפרים משה ליליאן
של  עבודותיו  עם  ברלין,   ,B. Harz בהוצאת  גלויות   10

אפרים משה ליליאן: "שאול", "שייח' ערבי", "אסתר ושפ־

חותיה", ועוד. מצב טוב, מעט כתמים. 

פתיחה: $100

150. Ephraim Moshe Lilien
10 Postcards produced by B. Harz, Berlin, with 
works by Ephraim Moshe Lilien: "Shaul", "Arab 
Sheikh", "Esther and her Maids", and more. Good 
condition, several stains.

Opening Price: $100

151. אפרים משה ליליאן 
ליליאן:  משה  אפרים  של  איורים  עם  צבעוניות  גלויות   4

"קין עובד את האדמה" (שוליים קצוצים), "בלעם ואתונו", 

בגרמניה.  נדפסו  "צענטראל").  (הוצאת  ו"שרה"  "רות", 

מצב בינוני-טוב. נזקים בשוליים, קמטים.

פתיחה: $180

151. Ephraim Moshe Lilien
4 Colorful postcards with illustrations by 
Ephraim Moshe Lilien: "Caine working the 
land" (chopped margins), "Bilam and his she-
ass", "Ruth", and "Sarah" ("Central" publish-
ing). Printed in Germany. Fair-good condition. 
Damages to borders, creases.

Opening Price: $180

152. אפרים משה ליליאן
41 גלויות עם עבודותיו של אפרים משה ליליאן - תחרי־

שונים.  זמני-הדפסה  שונות,  הוצאות  איורים.  ומגוון  טים 

מצב טוב.

פתיחה: $320

152. Ephraim Moshe Lilien
41 postcards with works by Ephraim Moshe 
Lilien – etchings and varied illustrations. 
Different publishing houses and different print-
ing dates. Good condition.

Opening Price: $320
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153. אבל פן
9 גלויות עם עבודותיו של אבל פן: "עלמה בוכרית", "מרא 

"עלמה  גלויות),  (שתי  תימני"  "יהודי  "ספרדי",  דאתרא", 

תימנית", "רב צעיר", "צעיר" ו"יהודי ירושלמי". מצב טוב, 

כתמים.

פתיחה: $100

153. Abel Pann
9 Postcards with works by Abel Pann: "Bukharan 
Maiden", "Mara De Atra", "Sephardi", "Yemenite 
Jew" (two postcards), "Yemenite Maiden", 
"Young rabbi", "Young Man", Jerusalemite Jew". 
Good condition, stains.

Opening Price: $100

154. משה מורו
משה  מאת  שן  תבליטי  עפ"י  בצלאל,  בהוצאת  גלויות   9

מאמרי־ "חלוץ  מטבריה",  "ילד  מפולניה",  "חלוצה  מורו: 

מתימן",  "יהודי  מטוניס",  "יהודי  מרוסיה",  "חלוץ  קה", 

מצב  ממוסל".  ו"יהודיה  מפרס"  "יהודי  ממרוקו",  "יהודי 

טוב, כתמים. 

פתיחה: $100

154. Moshe Muro
9 Postcards produced by Bezalel, after ivory 
relieves by Moshe Muro: "Polish Pioneer", 
"Child from Tiberias", "Pioneer from America", 
"Pioneer from Russia", "Jew from Tunisia", "Jew 
from Yemen", "Jew from Morocco", "Jew from 
Persia" and "Jewish Woman from Mosul". Good 
condition, stains.

Opening Price: $100

155. אמריקן קולוני
מארץ  תצלומים   - קולוני"  "אמריקן  בהוצאת  גלויות   68

ירושלים,  טבריה,  יריחו,  המלח,  ים  רמלה,  יפו,  ישראל: 

מצב  פעמיים.  מופיעות  גלויות  מספר  ועוד.  בית-לחם 

משתנה.

פתיחה: $500

155. American Colony
68 Postcards published by "American Colony" 
– photographs of Eretz Israel: Jaffa, Ramla, 
Dead Sea, Jericho, Tiberias, Jerusalem, Beth 
Lehem and more. Some postcards appear twice. 
Condition varies.

Opening Price: $500

156. הצבא הבריטי
 British Official) הבריטי  הצבא  של  גלויות   13

בארץ:  שונים  ואתרים  נופים  תצלומי  עם   (Photograph
קבר רחל, רמלה ועוד. מצב טוב, מעט כתמים.

פתיחה: $150

156. The British Army
13 Postcards of the British Army (British Official 
Photograph) with various views and sites in 
Israel: Rachel's Tomb, Ramla and more. Good 
condition, few stains.

Opening Price: $150

158. בתי-כנסת בצרפת 
ורסאי  בערים  בתי-כנסת  תצלומי  עם  גלויות   3

ו-טיונוויל   Saint- (Etienne) סנט-אטיין   ,(Versailles)

היו  גלויות  שתי  טוב.  מצב  שבצרפת.   (Thionville)

בשימוש.

פתיחה: $100

157. תמונות מארץ ישראל – גלויות מסקסוניה 
[שנות  סקסוניה,   ,Foto Mosbacher בהוצאת  גלויות   4

ה-40?].

ערבי".  ו"פועל  חלוצה"  "נהלל  ביפו",  "רחוב  נמל",  "יפו 

כיתוב בעברית, אנגלית וגרמנית. מצב טוב מאד.

פתיחה: $150

157. Pictures of Eretz Israel – 
Postcards from Saxony 
4 postcards published by Foto Mosbacher, 
Saxony, [1940's?].
"Jaffa Port", Street in Jaffa", "Nahalal Pioneer" 
and "Arab Worker". Writing in Hebrew, English 
and German. Very good condition.

Opening Price: $150

158. Synagogues in France 
3 Postcards with photographs of synagogues 
in Versailles, Saint-Etienne and Thionville in 
France. Good condition. Two cards have been used.

Opening Price: $100
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159. בית-הכנסת "בן עזרא" בקהיר
שתי גלויות עם תצלומי-פנים של בית הכנסת "בן עזרא" 

בקהיר. מצב טוב.

פתיחה: $150

159. Ben Ezra Synagogue in Cairo
Two postcards with interior of "Ben Ezra" syna-
gogue in Cairo. Good condition.

Opening Price: $150

160. בתי-כנסת
5 גלויות עם תצלומים של בתי-כנסת: 

בית-הכנסת נוז'יק ((Nozyk, ורשה - היחיד מבתי-הכנסת 

 Real) מצולמת  גלויה   - השואה  את  ששרד  הורשאיים 

בסמולנסק   (Choral) קוראל  בית-הכנסת   ;(Photo
בפנצ'בו  כנסת  בית-  בורשה;  בית-כנסת   ;(Smolensk)

טוב.  מצב   .(Zborov) בזבורוב  ובית-כנסת   ;(Pancsova)

חלקן היו בשימוש.

פתיחה: $180

160. Synagogues  
5 postcards with photographs of synagogues:
Nozyk synagogue, Warsaw – the only syna-
gogues of Warsaw that survived the holocaust 
– real photo; Choral synagogue in Smolensk; 
Synagogue in Warsaw; Synagogue in Pacsova; 
Synagogue in Zborov. Good condition. Some were 
in use.

Opening Price: $180

161. Bad Kissingen – Synagogue and 
tombstones
3 Postcards printed by Julius Hoffmann, Bad 
Kissingen, Germany.
Grave-stones in the Jewish cemetery; city's syna-
gogue; memorial for Lieutenant Jacob Michaelis 
in the Jewish cemetery. Very good condition.

Opening Price: $120

161. באד קיסינגן – בית-כנסת ומצבות
 ,(Julius Hoffmann) הופמן  יוליוס  בהוצאת  גלויות   3

באד קיסינגן (Bad Kissingen) גרמניה. 

מצבות בבית העלמין היהודי; בית הכנסת בעיירה; מצבת 

זכרון ללוטננט יעקב מיכאליס (Iacob Michaelis) בבית 

העלמין היהודי של העיירה. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

162. גלוית-הזמנה לחתונה – מלחמת העולם 
הראשונה - אוקראינה

 –  Feldpostkarte על-גבי  מודפסת  לחתונה,  הזמנה 

אוקטובר   ,[Stryj] ְסְטִרי  המלחמה.  מימי  גלוית-שדה 

 Naftali) סגל  נפתלי  של  לחתונתם  הזמנה   ◆  .1917

 23 ביום  בסטרי,   (Lubka Lewin) לוין  ָקה  ולּובְּ  (Siegel
מצב  העליון.  בחלקה  מגן-דוד  איור   .1917 באוקטובר 

בינוני-טוב. כתמים. קרעים קלים.

פתיחה: $120

162. Wedding Invitation-Postcard – 
World War I – Ukraine 
Wedding invitation, printed on a Feldpostkarte 
– military postcard. [Stryj, Ukraine], October 
1917. ◆ Invitation for the wedding of Naftali 
Siegel and Lubka Lewin in Stryi, on October 23, 
1917. On upper part an illustration of a Magen 
David. Fair-good condition. Stains. Slight tears.

Opening Price: $120

163. יעקב בן-דוב – ביקור ווינסטון צ'רצ'יל, 
1921

נראה  בה   (Real Photo) מצולמת  גלויה  בן-דוב,  יעקב 

כׂשר  כהונתו  במסגרת  בארץ  בביקורו  צ'רצ'יל  ווינסטון 

העליון,  הנציב  יושב  לצדו  עומד,  צ'רצ'יל  המושבות. 

הרברט סמואל. ברקע התצלום נראה עץ, אפשר כי מדובר 

ונבנה  ההולך  במתחם  בביקורו  צ'רצ'יל  נטע  אותו  בעץ 

"י.  הצלם  חותמת  בירושלים.  העברית  האוניברסיטה  של 

מצב  הגלויה.  בשולי  מוטבעת  בצלאל-ירושלם"  בן-דוב 

טוב. מעט כתמים וקמטים.

פתיחה: $120
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162



גלויות | 63 

163. Ya'akov Ben Dov – Visit of 
Winston Churchil, 1921  
Ya'akov Ben Dov, real photo in which Winston 
Churchil in seen during his visit to Eretz 
Israel in his position as Minister of Colonies.  
Churchil stands and next to him sits the High 
Commissioner, Herbert Samuel. A tree is seen 
in the background, which might be the tree that 
Churchil planted during his visit to the future 
site of the Hebrew University. Photographer's 
ink-stamp "Y. Ben Dov Bezalel-Yerushalem" 
on the margin of the card. Good condition. Few 
stains and creases.

Opening Price: $120

164. "קנו תוצרת הארץ" / לורד בלפור
למסחר  המחלקה  בהוצאת  גלויה   - הארץ"  תוצרת  "קנו 

ותעשיה של ההנהלה הציונית בארץ ישראל, עם איור של 

אדם משקה צמחים והכיתוב "השקה את הצמחים הרכים, 

אליהו, למען לא יבלו". ◆ גלויה בהוצאת יעקב בן-דוב עם 

דיוקן של הלורד בלפור ונוסח הצהרת בלפור. מצב טוב.

פתיחה: $150

164. Buy "Made in Israel" / Lord 
Balfour
Buy "Tozeret HaAretz" – postcard published 
by the Trade and Industry Department of the 
Executive of the Zionist Organization in Eretz 
Israel, with an illustration of a person water-
ing plants and the writing "water the plants, 
Eliyahu, so they will not dry out". ◆ Postcard 
published by Ya'akov Ben-Dov with the portrait 
of Lord Balfour and the Balfour Declaration. 
Good condition.

Opening Price: $150

165. "יום השקל" – בולגריה, שנות ה-30
חברי  של  קבוצתיים  תצלומים  גלויות-מצולמות,  שלש 

תנועת-נוער ב"יום השקל". רוסה (רוסצ'וק,          ),

 .1931-1933

בעומר  ל"ג  על  הציוני  המרכז  הכריז   1901 בשנת  "עוד 

התקבלה  ההחלטה  השקל".  "יום  בשם  ציוני,  חג  כעל 

הזמן  במרוצת  בולגריה.  יהודי  כל  על-ידי  בהתלהבות 

הפך "יום השקל" לחג ציוני מובהק של הקהילה היהודית 

ילדות  החלום,  את  לחיות  לילי:  לוי,  (מלמד  בבולגריה" 

מצב   .(48-49 עמ'   ,2002 שבבולגריה,  ברוסה  והתבגרות 

טוב. מעט כתמים. כיתוב והקדשות בצדן האחורי. 

פתיחה: $280

Ruse

165. "Yom HaShekel", Bulgaria, 1930's
Three real photos, group photographs of the 
youth movement on "Yom HaShekel". Ruse, 
1931-1933.
"In 1901 the Zionist Center announced Lag 
Ba'omer as a Zionist holiday "Yom HaShekel". 
This day became a Zionistic holiday of the 
Jewish community in Bulgaria". (Melamed Levy, 
Lily: Lichyot Et HaChalom, 2002, pp. 48-49). 
Good condition. Few Stains. Writing and dedica-
tions on back side.

Opening Price: $280

166. תמונת מחזור – גימנסיה "תרבות" – מולדו־
בה, 1927

השני  העברי  "המחזור   ,(Real Photo) מצולמת  גלויה 

סורוקה  תרפ"ו".  שנת  סורוקי,  'תרבות'.  הגמנסיה  של 

(Soroka), מולדובה, 1927. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $100

166. Yearly Photograph – "Tarbut" 
Gymnasium – Moldova, 1927
Real-photo postcard, "Second Hebrew Year 
of "Tarbut" Gymnasium. Soroka", Soroka, 
Moldova, 1927. Good condition. Stains.

Opening Price: $100
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167. תנועות-חלוציות – גלויות מצולמות
קבו־ תצלומים  עם   (Real Photo) מצולמות  גלויות   3

טוב.  מצב  אירופה.  במזרח  חלוציות  תנועות  של  צתיים 

שאריות דבק וכתמים בצדן האחורי. 

פתיחה: $120

168. וילנה – אוסף גלויות ופריטים יחודיים
בוילנה;  היהודית  הקהילה  חיי  את  המציגות  גלויות   14

ביניהן: 4 גלויות מודפסות, עם דמויות יהודים ו-9 גלויות 

תמונת  עם  טובה  שנה  גלוית   :(Real Photo) מצולמות 

חברי   ;1930 יצחק",  בית  "כנסת  הגדולה  הישיבה  חברי 

את  חוגגים  סטודנטים   ;1918 בוילנה,  "החלוץ"  תנועת 

צמח  ד"ר  לווית   ;1925 העברית,  האוניברסיטה  פתיחת 

גלויות  מצורפות:   ; בוילנה  תמחוי  בית   ,1935 שאבאד, 

167. Halutzim Movements – Real-
Photo Postcards 
3 Real- Photo postcards with group photographs 
of Halutzim movements in Eastern Europe. 
Good condition. Glue remnants and stains on back 
side.

Opening Price: $120

168. Vilna – Collection of Unique 
Items and Postcards  
14 postcards featuring the Jewish community 
life in Vilna: amongst them: 4 printed postcards, 
with figures of Jews and 9 real photo cards: New 
Year card with photograph of the "Knesset Beit 
Yitzchak" Yeshivah members, 1930; members of 
"Hechalutz" movement in Vilna, 1918; students 
celebrating the inauguration of the Hebrew 
University, 1925; funeral of Dr. Tzemach 
Shabad, 1935, Soup-Kitchen in Vilna ; attached: 
real-photo cards of "Herzlia" members – Zionist 
Youth Organization in Latvia, 1936; Jewish chil-
dren in dining room in Lodz, 1947, and more; 
6 printed cards and printed postcards, Jewish 
organizations in Vilna. Total of 23 postcards, 
condition varies.

Opening Price: $800

169. ארגון הספורט "מכבי" - וילנה
הספורט  ארגון  חברי   ,(Real Photo) מצולמות גלויות   3

משנת  ואחת   1925 משנת  גלויות  שתי  בוילנה:  "מכבי" 

בצדן  "מכבי".  של  הכדורגל  קבוצת  את  המציגה   ,1937

האחורי חותמת הארגון. מצב טוב. 

פתיחה: $200

169. "Maccabi" Sports Organization 
– Vilna 
3 Real-photo postcards, members of "Maccabi" 
sports organization in Vilna: two postcards 
of 1925 and one of 1937, featuring "Maccabi"'s 
soccer team. Organization's ink-stamp on re-
verse side. Good condition.

Opening Price: $200

170. ברכות "שנה טובה" מצולמות
שתיים  תל-אביב.  מצולמות.  טובה"  "שנה  ברכות   3

מתוארכות: 1929, 1932. מחולקות בצדן האחורי לשימוש 

כגלויה. מצב טוב. באחת כתמים וקמטים.

פתיחה: $120

ציוני  נוער  הסתדרות   - "הרצליה"  חברי  של  מצולמות 

חלוצי, בלטביה, 1936; ילדים יהודים בחדר אוכל בלודז', 

ארגונים  מודפסות,  וגלויות  כרטיסים   6 ועוד;   ,1947

יהודיים בוילנה. סה"כ 23 גלויות, מצב משתנה.  

פתיחה: $800

167
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170. "Shana Tovah" Photographed 
Greeting Cards 
3 photographed "Shana Tovah" greeting cards. 
Tel Aviv. Two are dated: 1929, 1932. Divided on 
reverse side for use as postcard. Good condition. 
Stains and creases to one.

Opening Price: $120

171. תיאטרון "הבימה"
3 גלויות עם תצלומי שחקני תיאטרון "הבימה": ט. יודול־

ביץ' ב"הדיבוק", חנה הנדלר ב"חלום יעקב" ובנימין צמח 

ב"חלום יעקב". מצב טוב.

פתיחה: $150

171. "Habima" Theatre 
3 Postcards with photographs of "Habima" the-
atre actors: T. Yudolevich in "Hadibuk", Hana 
Hendler in "CHalom Ya'akov" and Binyamin 
Zemach in "Chalom Ya'akov". Good condition.

Opening Price: $150

172. תיאטרון יהודי בשצ'צ'ין
א  זיין  צו  "שווער  ההצגה  מתוך  תצלומים  עם  גלויות   4

ייד" [קשה להיות יהודי] מאת שלום עליכם, בביצוע חוג 

 ,(Szczecin) התיאטרון של מפלגת "פועלי-ציון" בשצ'צ'ין

מתוארות בעט בצדן האחורי. [שנות ה-30] מצב טוב. 

פתיחה: $180

172. Jewish Theater in Szczecin 
4 postcards with photographs of the play "shver 
zu zein a yid" [ hard to be a Jew] by Shalom 
Aleichem, played by the theater group of "Po'aley 
Zion" party in Szczecin described in pen on re-
verse side. [1930's]. Good condition.

Opening Price: $180

173. אוסף גלויות יהודיות מגוון
בהוצאת  גלויות  שלש  ביניהן:  שונות,  יהודיות  גלויות   22

והסבר  תימנים  תמונות  עם  ברלין,   ,Orient-Verlag
מפורט על יהדות תימן בצדן האחורי; גלויה של "בצלאל 

 "Judischen Zeitung בית החרשת (תימני)" בהוצאת –

וינה; שלש גלויות בהוצאת "יהודיה", ווארשא; גלויה עם 

איור של ליליאן, צבוע בגוני כתום ועוד. שתי גלויות אינן 

מחולקות. מצב משתנה, בינוני-טוב.

פתיחה: $180

173. Varied Collection of Jewish 
Postcards  
22 different Jewish postcards, amongst them: 
Three postcards printed by Orient-Verlag, Berlin, 
with photographs of Yemenites and a detailed 
explanation about Yemenite Jews on the reverse 
side; Postcard of "Bezalel – Factory (Yemenite) 
printed by "Judischen Zeitung" Vienna; three 
postcards printed by "Yehudiya", Warsaw; post-
cards with an illustration by Lilien, colored in 
orange shades and more. Two postcards are 
undivided. Condition varies, fair-good.

Opening Price: $180

174. יהודי המזרח
5 גלויות עם דמויות יהודי המזרח: יהודי שוקל פיסטוקים 

יהודיה  נערה  מבוכארה;  עברי  עלם  (איזמיר);  במאזניים 

אינן  גלויות  שלש  באיסטנבול.  יהודים  דמויות  מתוניס; 

מחולקות. מצב טוב. 

פתיחה: $120

174. Eastern Jews  
5 postcards with figures of eastern Jews: a Jew 
weighing pistachios on scales (Izmir); Jewish 
youth of Bukhara; Jewish girl of Tunisia; Jews in 
Istanbul. Three postcards are not divided. Good 
condition.

Opening Price: $120
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176. פרשת דרייפוס – סדרת-גלויות מלאה
סוף  צרפת,   .Le Proces de Rennes הסדרה  גלויות   30

המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20.

הש־ את  המתעדים  תצלומים  של  שחור-לבן  הדפסות 

ממוספרות  סביבה.  הדמויות  וכל  הפרשה  תלשלות 

בשימוש.  היו  לא  טוב.  מצב  מחולקות.  אינן  בדפוס, 1-30. 

בדפי  הנפוצים  "משולשים"  סימני  ניכרים  האחורי  בצדן 

אלבומי-תמונות.

פתיחה: $1200

177. גלויות אנטישמיות
13 גלויות אנטישמיות מגרמניה ואוסטריה, המאה ה-20.

יהודים  בהם  טקסטים  או  שירים  כוללות  גלויות  תשע 

בהם  ומקומות  אתרים  מציגות  ארבע  לגנאי;  נזכרים 

מצב  מותרת.  שאינה  או  מוגבלת  ליהודים  הכניסה 

בינוני-טוב. 

פתיחה: $500

176. Dreyfus Affair – Complete 
Series of Postcards  
30 Postcards of the series Le Proces de Rennes. 
France, late 19th century or early 20th century.
Black and white printings of photographs 
documenting the Dreyfus affair and the people 
involved. Numbered in print, 1-30. Undivided. 
Good condition. Never used. On back side some 
marks of "triangular stickers" used to paste photo-
graphs in albums.

Opening Price: $1200
177. Collection of Anti-Semitic 
Postcards 
13 anti-Semitic postcards from Germany and 
Austria, 20th century.
Nine postcards include songs or texts where 
Jews are disgracefully mentioned; four cards 
feature sites where Jews are forbidden entrance 
or where their entrance is restricted. Fair-good 
condition.

Opening Price: $500

175. דמויות יהודים
5 גלויות המציגות דמויות יהודים ממזרח אירופה ומרכזה. 

הוצאות שונות, זמני הדפסה שונים. מצב טוב. 

פתיחה: $180

175. Figures of Jews 
5 postcards featuring Jewish figures of eastern 
and central Europe. Different publishers, differ-
ent printing dates. Good condition.

Opening Price: $180

178. דמויות יהודים / אנטישמיות
זמני- שונות,  הוצאות  צבעוניים.  איורים  עם  גלויות   10

הדפסה שונים.

אנטיש־ גלויות  חלקן  באירופה,  יהודים  דמויות  מציגות 

מיות. ארבע אינן מחולקות. מחציתן לא היו בשימוש.

מצב משתנה.

פתיחה: $300

178. Jewish Figures / Anti Semitism  
10 postcards with illustrations in color. Different 
publishers, different printing dates. Featuring 
figures of European Jews, some are anti-Semitic 
cards. Four postcards are undivided. Half have 
not been used. Condition varies.

Opening Price: $300 176
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179. גלויות אנטישמיות
נדפסו  צבעוניות,  אנטישמיות  קריקטורות  עם  גלויות   7

בארה"ב.

שלוש גלויות אינן מחולקות. מצב משתנה, מעט כתמים, 

רובן היו בשימוש.

פתיחה: $120

179. Anti-Semitic Postcards 
7 postcards with anti-Semitic caricatures in 
color, printed in the USA.
Three postcards are undivided. Condition varies, 
few stains, most of the cards were used.

Opening Price: $120

180. וינה – גלויות אנטישמיות
 ,bund der germanen הוצאת  אנטישמיות.  גלויות   2

וינה. חלק מהסדרה "Wiener Judenpresse" [עתונאות-

דמויות-יהודים  של  איורים  מציגות  וינאית].  יהודית 

סטריאוטיפיות על שערי עתונים וינאיים. בצדם האחורי 

טקסטים קצרים בגנות היהודים. מצב טוב מאד.

פתיחה: $150

180. Vienna – Anti-Semitic 
Postcards  
2 Anti-Semitic Postcards. Published by Bund 
der Germanen, Vienna. Part of series "Wiener 
Judenpresse" [Jewish Viennese Press].
Featuring illustrations of Jewish stereotypes on 
title pages of Viennese newspapers. On back side 
appears a short text defaming Jews. Very good 
condition.

Opening Price: $150

181. גלויות אנטישמיות
למעט  צבעוניות  כולן  אנטישמיים.  איורים  עם  גלויות   8

משתנה.  מצב  שונים.  זמני-הדפסה  שונות,  הוצאות  אחת. 

חלקן היו בשימוש. 

פתיחה: $150

181. Anti-Semitic Postcards 
8 postcards with anti-Semitic illustrations. All 
are in color except for one. Different publishing 
houses, different printing dates. Condition varies. 
Some were in use.

Opening Price: $150
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182. שחרור מחנה מאוטהאוזן / תערוכה אודות 
המלחמה 

הריכוז  מחנה  של  השחרור"  יום  "חגיגת  מזכרת,  גלוית 

השחרור  יום  לכבוד  וחותמות-דואר  בול  מאוטהאוזן. 

הזמנה  גלוית   ◆  .1947 מאי  (אוסטריה),  לינץ   - הראשון 

המולדת  להגנת  וההרוגים  הלוחמים  למען  לתערוכה 

 Jewish Agency for Palestine מטעם  (ההונגרית), 

יהודית  סוכנות   –  – Dokumentációs Ügyosztálya
למען פלשתינה – מחלקה לתיעוד. בודפשט, ינואר 1946. 

מצב טוב. 

פתיחה: $120

183. ברכות "שנה טובה" - הבריגדה היהודית
10 ברכות שנה טובה, הבריגדה היהודית, 1944-1946. 

עברית  יחידה   - יעל  הבאות:  הפלוגות  מן  ברכות  ביניהן 

חיל  בתל-אל-קביר;  ה-א.ט.ס.  פלוגות  כללית;  להובלה 

ועוד.  המלכותי  השרותים  חיל  המלכותיים;  המהנדסים 

לשנה  העברי  לחייל  הירדן  עמק  משקי  ברכת  מצורפת 

החדשה. גודל ממוצע: 11X 7.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $500

182. Liberation of Mauthausen 
Camp / Exhibition about the War
Souvenir postcard,"Liberation Day Celebration" 
of Mauthausen concentration camp. Postal 
stamp in ink-stamps for the first liberation 
day – Lintz (Austraia), May 1947. ◆ Invitation 
postcard to an exhibition for the fighters and 
the fallen defending their homeland (Hungary), 
on behalf of Jewish Agency for Palestine – 
Dokumentációs Ügyosztálya. Jewish agency 
for Palestine – Department of Documentation. 
Budapest, January 1946. Good condition.

Opening Price: $120

183. "Shanah Tovah" Greeting Cards 
– Jewish Brigade 
10 New Year greeting cards, the Jewish Brigade, 
1944-1946.
Amongst them are cards of the following 
companies: Yael – Jewish transport unit; A.T.S 
companies in Tel-El Kabir; Royal Engineers 
Force; Royal Services Force and more. Attached 
is greeting of Jordan Valley settlements to the 
Jewish soldier for the new year. Average size: 
11X7.5cm. Good condition.

Opening Price: $500

184. ברכות "שנה טובה" - הבריגדה היהודית
ברכת "שנת נצחון וגאולה" מן הגדוד העברי הראשון, 1944. 

◆ "מדרכים בנכר - שאו ברכה לשנה החדשה" מיחידת יעל 
- יחידה עברית להובלה כללית, 1942. מצב טוב. 

פתיחה: $140

184. "Shana Tovah" Greetings – 
Jewish Brigade  
"Shnat Nitzachon VeGeula" greeting of the First 
Jewish Battalion, 1944. ◆ "Madrichin Banechar – 
Seu Beracha LaShana HaChadashah" from Yael 
unit – Jewish Unit for General Transportation, 
1942. Good condition.

Opening Price: $140

185. הבריגדה היהודית והצלב האדום 
– צ'כוסלובקיה

גלויה, כנס של הבריגדה היהודית הצ'כוסלובקית מ-1948 

אגודת  של  התרמה  לנשף  הזמנה   ◆ לוַהצ'וִביֶצה.  בעיר 

הצלב האדום הצ'כוסלובקי בארץ ישראל, ינואר 1941.

ומעט  ההזמנה  של  גבה  על  בעט  שרבוטים  טוב.  מצב 

כתמים בגב הגלויה.

פתיחה: $100
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185. The Jewish Brigade and the Red 
Cross – Czechoslovakia
Postcard, convention of the Czech Jewish 
Brigade in 1948 in the city of Luhaĉovice. ◆ 
Invitation to a fund-raising ball on behalf of 
the Czech Red Cross Society in Eretz Israel, 
January 1941. Good condition. Scribble in pen on 
reverse side of invitation and some stains to back 
of postcard.

Opening Price: $100

186. גלויות "שנה טובה" צבעוניות
חלקן  צבעוניות,  שונות  וגלויות  טובה"  "שנה  גלויות   40

גרמניה  צרפת,  שונות,  הוצאות  מוזהבים.  עיטורים  עם 

מזרחי,  בכתב-יד  הקדשות  נושאות  מהן  רבות  וארה"ב. 

מזכרות מתלמידי בית-ספר.

מצב טוב.

פתיחה: $150

186. Colorful "Shana Tovah" 
Postcards
40 "Shana Tovah" postcards and different col-
orful postcards, some with gilded decorations. 
Various publishing houses, France, Germany, 
USA. On many cards appear dedications in ori-
ental handwriting, souvenirs of school-children. 
Good condition.

Opening Price: $150

187. גלויות שנה טובה / הוצאת "לבנון"
בהוצאת  חלקן  צבעוניות,  טובה  שנה  גלויות  גלויות: 6   8

"צענטראל" ◆ שתי גלויות בהוצאת "לבנון": "ילדי רחובות 

בן-דוב),  יעקב  של  צילום  (על-פי  ענבים"  במוט  נושאים 

"בין המצרים" (י. אפשטיין). מצב טוב. מעט קמטים בחלק 

מן הגלויות.

פתיחה: $100

187. New Year Postcards / "Levanon" 
Publishing  
8 Postcards: six Colorful Shana Tovah cards, 
some published by "Central". ◆ Two postcards 
published by "Levanon": "Children of Rehovot 
Carry Grapes on a Pole" (after a photograph 
by Ya'akov Ben Dov), "Bein HaMetzarim" (Y. 
Epstein). Good condition. Few creases to some 
postcards.

Opening Price: $100

188. גלויות שנה טובה – הוצאת הועד למען 
החייל, 1948

מלוות  טובה"  "שנה  ברכות  עם  תצלומים  עם  גלויות   16

של  ותקומתה  העצמאות  ממלחמת  בשחור-לבן,  תמונות 

תל- החייל,  למען  הארצי  הועד  הוצאת  ישראל.  מדינת 

דרך  בלוד,  התעופה  שדה  פלמ"ח,  התמונות:  בין  אביב. 

שלל  השריון,  חיל  "אקסודוס",  המעפילים  אניית  בורמה, 

אויב, ועוד. מצב טוב. מעט כתמים. פגמים קלים בשוליים.

פתיחה: $120

188. New Year Cards – Published by 
HaVa'ad LeMa'an HaChayal, 1948
16 postcards with photographs and New Year 
greetings accompanied by black and white pho-
tographs of the War of Independence and the 
establishment of the State of Israel. Published by 
the National Va'ad LeMa'an HaChayal, Tel Aviv. 
Amongst the photographs: PALMACH, Lod 
airport. Burma Road, "Exodus" boat, Armored 
Corps, Enemy booth, and more. Good condition. 
Few stains. Slight damages to borders.

Opening Price: $120

189. Pop-Up Shana Tovah Cards
6 Shana Tovah pop-up greeting cards, USA 
(some printed in Germany).
Three large: a cantor reading the Torah, flowers 
and butterflies in the background; a Jew with a 
Torah; Moses and the Tablets of the Law; three 
small ones: a family at the Shabat table; bride 
and groom under the Huppa; dancing with 
Lulav on Simchat Torah. 26X21.5cm or 9X16cm 
average size, good condition. Tears to some cards 
and missing corners.

Opening Price: $350

Pop-Up – 189. ברכות שנה-טובה נפתחות
(חלקן  ארה"ב   ,(Pop-Up) נפתחות  שנה-טובה  ברכות   6

נדפסו בגרמניה).

ופרחים;  פרפרים  ברקע  בתורה,  קורא  חזן  גדולות:  שלש 

יהודי עם ספר תורה; משה ולוחות-הברית; שלש קטנות: 

הקפות  החופה;  תחת  וכלה  חתן  שבת;  בסעודת  משפחה 

מצב  בממוצע,  ס"מ   9X16 או  ס"מ   26X21.5 לולבים.  עם 

טוב. בחלקן קרעים קלים ופינות חסרות.

פתיחה: $350
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191. תערוכות – ארבע-עשרה כרזות
14 כרזות שונות המודיעות על תערוכות:

וחלפים,  חקלאיות  מכונות  של  מקומי  ייצור  תערוכת 

קרית-חיים, 1954. ◆ תערוכת הים, האגודה לקידום המדע 

בישראל, תל-אביב, 1954. ◆ תערוכת רהיטים לבית ולגן, 

יריד המזרח, תל-אביב, 1961. ◆ תערוכת מוצרי פלסטיקה, 

יריד המזרח, תל-אביב, 1961. ◆ תערוכת כלבים, אשקלון, 

בולים,  תערוכת  עם,  אל  מעם   ◆ קייך.  גידי  עצוב:   .1954

חקלאית,  תערוכה   ◆ ולטר.  י.  עצוב:   .1959 תל-רסיס, 

190. חיפה, תערוכות פרחים ופירות – חמש 
כרזות

בחיפה,  ופירות  פרחים  תערוכות  מזו,  זו  שונות  כרזות,   5

שנות ה-50:

"תערוכת פירות הארץ". חיפה, 1954. ◆ "חג הפרח". חיפה, 

הפרחים  "תערוכה   ◆  .1954 חיפה,  הפרח".  "חג   ◆  .1954

הפרחים",  "תערוכת   ◆  .1959 פסח  חיפה,  הבינלאומית". 

חיפה, 1959.

68X48 ס"מ עד 94.5X63 ס"מ.

פתיחה: $500

190. Haifa, Flowers and Fruit 
Exhibitions – Five Posters 
5 Posters, different from each other, of a Flowers 
and Fruit Exhibitions in Haifa, 1950's:
"Israel's Fruit Exhibition". Haifa, 1954. 
◆ "Flower's Holiday". Haifa, 1954. ◆ "Flower's 
Holiday". Haifa, 1954. ◆ "International Flowers 
exhibition". Haifa, Pesach, 1959. ◆ "Flowers exhi-
bition", Haifa, 1959. 68X48cm to 94.5X63cm.

Opening Price: $500

כרזות

אוסף כרזות צבעוניות. מדינת ישראל, שנות 
ה-50 וה-60.

כל הכרזות מקופלות, במצב טוב עד טוב מאד. בחלקן 
כתמי-חלודה סמוך לקוי הקיפול וסמוך לשוליים.

Posters

Collection of Colorful Posters. 
Israel, 1950's – 1960's.
All posters are folded, in good to very good 
condition. There are foxing-marks to the fold-
ing-lines and at the borders of some posters.

צומת בית דגן, 1959. ◆ תערוכה חקלאית, צומת בית דגן 

התערוכה   ◆ נוספים.  ימים   9 פתוחה  תשאר  התערוכה   –

החקלאית – הפתיחה, צומת בית דגן, 1959. ◆ התערוכה 

החקלאית, צומת בית דגן, 1959. עצוב: קוֹר. ◆ התערוכה 

 9 פתוחה  תשאר  התערוכה   – דגן  בית  צומת  החקלאית, 

ימים נוספים. ◆ תערוכה של מוצרי הקואופרטיבים והחב־

רות של "העובד הציוני", תל-אביב, 1952. עצוב: באּו. 

◆ תערוכת חצור באוניברסיטה העברית, 1959. ◆ תערוכת 
נשק, מההגנה ועד צה"ל, תל-אביב, 1961. 

.97X68.5 49 ס"מ עדX34

פתיחה: $1000
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192. שתי כרזות ל-1 במאי 1954 – האחים שמיר
המדינה  לביצור  משותף  במאמץ   –  1954 במאי  "אחד 

של  הכללית  ההסתדרות  מטעם  כרזה  ולקידום המעמד". 

 –  1954 במאי   1"  ◆ ישראל.  בארץ  העבריים  העובדים 

הוצאת  ַלח".  השָׁ מחזקת  ואחת  במלאכה  ה  עשֶׂ ידו  באחת 

ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. 

עצוב: [האחים] שמיר. 68.5X47.5 ס"מ.

פתיחה: $350

191. Exhibitions – Fourteen Posters  
14 Exhibition posters:
Exhibition of Agricultural Machines and Spare 
Parts Made in Israel, Kiryat Haim, 1954. ◆ Sea 
Exhibition, Society for Advancement of Science 
in Israel, Tel-Aviv, 1954. ◆ House and Garden 
Furniture Exhibition, Levant Fair, Tel-Aviv, 
1961. ◆ Plastic Products Exhibition, Levant Fair, 
Tel-Aviv, 1961. ◆ Dogs Exhibition, Ashkelon, 
1954. Design: Gidi Keich. ◆ Stamps Exhibition 
"Me'am LeAm", Tel Rasis, 1959. Design: Y. 
Walter. ◆ Agricultural Exhibition, Beit Dagan 
Junction, 1959. ◆ Agricultural Exhibition, Beit 
Dagan Junction – the Exhibition will be open 
for 9 more days. ◆ Agricultural Exhibition – 
Opening, Beit Dagan Junction, 1959.
◆ Agricultural Exhibition, Beit Dagan Junction, 
1959. Design: Kor. ◆ Agricultural Exhibition, 
Beit Dagan Junction - the Exhibition will be 
open for 9 more days". ◆ Exhibition of Products 
of "HaOved HaZioni" cooperatives and com-
panies, Tel -Aviv, 1952. Design: Bau. ◆ Hatzor 
Exhibition at the Hebrew University, 1959. 
◆ Arms Exhibition, from the Haganah to IDF, 
Tel-Aviv, 1961. 49X34cm to 97X68.5cm.

Opening Price: $1000192. Two Posters for May Day, 1954 – 
Shamir Brothers
"May Day 1954 – A Common Effort to Fortify the 
Country and Enhance the Social Class". Poster 
published by The Eretz Israel General Workers' 
Union. ◆ "May Day 1954 - One Hand is working 
while the other hand is holding a dagger". Poster 
published by The Eretz Israel General Workers' 
Union. Design: Shamir [Brothers]. 68.5X47.5cm.

Opening Price: $350

193. Saving and Security – Ministry 
of Finance, 1952
"Saving and Security – Savings Notes Linked 
to the Dollar, $2.8 = 1 Israeli Lira". Poster pub-
lished by the Ministry of Finance, February 
1952. Rimon Advertising. 70X49.5cm.

Opening Price: $200

193. בטחון וחסכון – משרד האוצר, 1952
דולר, $2.8=ל"י1".  צמודי  חסכון  ָטֵרי  שְׁ  – וחסכון  "בטחון 

רמון.  פרסום  פברואר 1952.  האוצר,  משרד  מטעם  כרזה 

70X49.5 ס"מ. 

פתיחה: $200
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194. יד למעברה – רוטשילד את ליפמן, 1954
מקצוע   - לילד  חנוך   - לאדם  הדרכה   – למעברה  "יד 

ההסתדרות  של  הפועלות  מועצת  מטעם  כרזה  לנוער". 

הכללית. [ינואר 1954]. ציור: רולי – רוטשילד את ליפמן, 

תל-אביב. 68X49.5 ס"מ. 

פתיחה: $200

195. שבוע הספר העברי בחיפה, 1954
בן-חיים.  עצוב:   .1954 בחיפה",  העברי  הספר  "תערוכת 

◆ "שבוע הסופר והספר העברי", חיפה, 1954. עצוב: בן-
חיים. 68X48 ס"מ. 

פתיחה: $300

194. Yad LaMa'abarah – Rothschild 
and Lipman, 1954
"Yad LaMa'abara – Guidance for Men – 
Education for Children – Profession for 
Youngsters". Poster published by the Histadrut's 
Women Workers Council. [January 1954]. 
Illustration: Roli, Rothschild and Lipman, Tel 
Aviv. 68X49.5cm.

Opening Price: $200

195. Hebrew Book Week in Haifa, 
1954
"Hebrew Book Exhibition in Haifa", 1954. 
Design: Ben-Haim. ◆ "Hebrew Writer and 
Hebrew Book Week", Haifa, 1954. Design: Ben-
Haim. 68X48cm.

Opening Price: $300

196. יום הפועלת הבינלאומי, 1952 – האחים 
שמיר

מטעם  כרזה   .1952 מארס  הבינלאומי",  הפועלת  "יום 

עצוב:  הכללית.  ההסתדרות  של  הפועלות  מועצת 

[האחים] שמיר. 68X49 ס"מ.

פתיחה: $400

196. Women-Workers International 
Day, 1952 – Shamir Brothers 
"International Women Workers Day", March 
1952. Poster published by the Histadrut Women 
Workers Council. Design: Shamir [Brothers]. 
68X49cm.

Opening Price: $400
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197. גדלּו ירקות ליד ביתכם, 1952
"גדלו ירקות ליד ביתכם", כרזה מטעם משרד החקלאות 

ציבור. [אפריל 1952].  להסברה וליחסי  והפיתוח, המדור 

עצוב: א. להמן. 68.5X49 ס"מ. 

פתיחה: $200

197. Grow Vegetables Next to Your 
Home, 1952
"Grow Vegetables Next to Your Home", poster 
published by the Ministry of Agriculture and 
Development, Publicity and Public Relations 
Department. [April 1952]. Design: A. Lehman. 
68.5X49cm.

Opening Price: $200

198. מנע היום סבל המחר – האחים שמיר
השטפונות".  לנפגעי  המגבית   – המחר  סבל  היום  "מנע 

[מארס 1952]. עצוב: [האחים] שמיר. 70X50 ס"מ. 

פתיחה: $300

198. Prevent Today the Suffering of 
Tomorrow – Shamir Brothers
"Prevent Today the Suffering of Tomorrow – 
Fundraising Campaign for Floods Victims". 
[March 1952]. Design: Shamir [Brothers]. 
70X50cm.

Opening Price: $300

199. עצמאות ישראל, 1952 – האחים שמיר
 1 תש"ב,  אייר  ה'  הפועל".  בָעְצַמת   – ישראל  "עצמאות 

ההסתדרות.  של  להסברה  המרכז  הוצאת   .1952 במאי 

עצוב: [האחים] שמיר. 98X68.5 ס"מ. 

פתיחה: $500

199. Israel's Independence, 1952 – 
Shamir Brothers 
"Israel's Independence – The Worker's Strength". 
May 1, 1952. Published by Publicity Department 
of the Histadrut. Design: Shamir [Brothers].
 98X68.5cm.

Opening Price: $500
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200. ידידות ישראל-בריה"מ / ה-1 במאי
תל-אביב,  ישראל-ברית-המועצות".  לידידות  "קונגרס 

של  הפעולה  אחדות  תחי  במאי 1954!  ה-1  "יחי   ◆  .1954

כרזה  ושלום".  חופש  ללחם,  במאבק  הפועלים  מעמד 

ה-1  "יחי   ◆ הישראלית.  הקומוניסטית  המפלגה  מטעם 

כרזה  של העמלים".  יום הסולידריות הבינלאומית  במאי, 

דגל   .1959 הישראלית,  הקומוניסטית  המפלגה  מטעם 

ברית המועצות ודגל ישראל. 70X50.5 ס"מ. 

פתיחה: $500

201. צבא / גדנ"ע – שלש כרזות, 1954
במלואים,  הקצין  יום  ישראל",  יגבר  ובגבורתם  "בכוחם 

ומגן",  לוחם  צועד,  רגלים  "חיל   ◆ מצגר.  עצוב:   .1954

[נובמבר 1954]. עצוב: י. ביבס. ◆ כנס ארצי של הגדנ"ע, 

רמת-גן, 1954. עצוב: מ. חליף. 68.5X48 ס"מ.

פתיחה: $600

200. Israel – Soviet Union 
Friendship / May Day 
"Congress for Israel-Soviet Union Friendship". 
Tel-Aviv, 1954. ◆ "May 1, 1954! Long-live the sol-
idarity of workers in their fight for bread, free-
dom and peace". Poster published by the Israeli 
communist Party. ◆ May 1, Day of International 
Solidarity of Laborers". Poster published by 
the Israeli communist Party, 1959. Flags of the 
Soviet Union and of Israel. 70X50cm.

Opening Price: $500

201. Army / Gadna – Three Posters, 
1954 
"With their Force and Bravery Israel will Gain 
Power", Reserve-Duty Officers Day, 1954. 
Design: Metzger. ◆ "Infantry Marching, Fighting 
and Protecting", [November 1954]. Design: Y. 
Bibas. ◆ National Gadna Convention, Ramat-
Gan, 1954. Design: M. Halif. 68.5X48cm.

Opening Price: $600

202. שמונה כרזות - שנות ה-60 וה-70
8 כרזות צבעוניות. ארץ ישראל, שנות ה-60 וה-70.

העצמאות  יום  חגיגות  תוכנית   ◆ לצנחנים".  "האמיצים 

ה-20 באצטדיון רמת גן. ◆ מוקדי השמחה בליל יום הע־

לבטחון  "המלוה   – כרזות   3  ◆ בתל-אביב.  ה-20  צמאות 

לח־ "פסטיבל   ◆ לגדנ"ע".  שנה   30"  ◆  .1968 המדינה", 

יונתן  מאת  איור  (עם  יהודית"  ואמנות  למסורת  סידות, 

גרשטיין). גודל ומצב משתנים. גודל ממוצע: 68X98 ס"מ. 

קרעים בשולי חלק מן הכרזות, קמטים. 

פתיחה: $250

202. Eight Posters – 1960's-70's
8 Colorful posters. Israel, 1960's-70's.
"The Brave to the Paratroopers". ◆ program 
of 20th Day of Independence Celebrations in 
Ramat Gan Stadium. ◆ Spots of Celebrations on 
the Eve of the 20th Day of Independence in Tel-
Aviv. ◆ 3 Posters – "Loan for Israel's Security", 
1968. ◆ "Gadna 30 Years". ◆ "Chassidut, Tradition 
and Jewish Art Festival" (with illustration by 
Yonatan Gerstein). Sizes and conditions vary. 
Average size: 68X98cm. Tears at borders of some of 
the posters, creases.

Opening Price: $250 201
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203. תנועת הפועל המזרחי - ארבע כרזות 
צבעוניות

דפוס  צבעוניות.  כרזות  ארבע  המזרחי",  "הפועל  תנועת 

'גרפיקה בצלאל', תל-אביב.

לעליה  פתוחים  לשערים  ערובה  המזרחי  הפועל  "נצחון 

לילדי  דתי  "חנוך  הגלויות";  לקבוץ  מתמדת  המונית 

העולים החדשים מבטיחה רשימת הפועל המזרחי" - עם 

(תורה  המזרחי  הפועל  "רשימת  תימנים;  ילדים  תמונות 

ועבודה) לוחמת על צביון דתי מקורי למדינה העברית"; 

הארץ,  שלמות  בעד  ועבודה)  (תורה  המזרחי  "הפועל 

ארץ  מפת  עם   - ישראל"  דורות  ורציפות  העם  אחדות 

ישראל. גודל ממוצע: 34X49 ס"מ. מצב בינוני-טוב, קרעים 

בשולי הכרזות. 

פתיחה: $350

203. HaPo'el HaMizrahi – Four 
Colorful Posters
"HaPo'el HaMizrahi" movement, four colorful 
posters. "Graphica Bezalel" printing, Tel-Aviv.
"Victory of HaPo'el HaMizrahi is a guarantee 
for open gates to a continuous mass Aliya for 
the gathering of the exiles"; "Religious educa-
tion of the new emigrants' children guarantees 
HaPo'el HaMizrahi party" – with photographs 
of Yemenite children; " HaPo'el HaMizrahi 
party (Torah VeAvodah) fights for an original 
religious character of the Jewish State"; "HaPo'el 
HaMizrahi" (Torah VeAvodah) for the whole-
ness of the country, unity of the people and 
continuation of Israel's generation" – with map 
of Eretz Israel. Average size: 34X49cm. Fair-good 
condition, tears at borders of posters.

Opening Price: $350

204. שלש כרזות לחג העשור – משרד החינוך
החינוך  משרד  של  ההסברה  מנהל  בהוצאת  כרזות  שלש 

המדפיס  ישראל.  למדינת  העשור  חג  לכבוד  והתרבות, 

הממשלתי, 1958. 

1926-) כץ  שמואל  מאת  איורים  עם  צבעוניות,  כרזות 

"עלייה",  העשור:  חג  לכבוד  במיוחד  שנעשו   ,(2010

חיילים קוטפים פרחים ומשפחה במושב. 69.5X49.5 ס"מ. 

מצב בינוני-טוב. קמטים, סימני-קיפול, קרעים בשוליים.

פתיחה: $300

204. Three Posters for the Tenth 
Anniversary of the State of Israel – 
Ministry of Education
Three posters published by the Information 
Department of the Ministry of Culture and 
Education, towards the 10th anniversary of the 
State of Israel. The governmental printing press, 
1958.
Colorful posters, with illustrations by Shmuel 
Katz (1926-2010), printed especially for the 10th 
anniversary: "Aliya", soldiers picking flowers 
and a family in a Moshav. 69.5X49.5cm. Fair-good 
condition. Creases, folding-marks, tears to edges.

Opening Price: $300
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205. משה וורוביצ'יק – כרזה לקראת הבחירות 
בהסתדרות, 1949

לקראת הבחירות בהסתדרות! כרזה בהוצאת ההסתדרות 

הועד  ישראל,  בארץ  העבריים  העובדים  של  הכללית 

הפועל, לשכת המס המרכזית. דפוס "אחדות", תל-אביב, 

.1949

ציור הכרזה, בו נראים עיר ומגדל-מים, פועלים, יד אוחזת 

בידי  נעשה  אדום,  וסרט  חרושים  תלמים  פנקס-חבר, 

משה וורוביצ'יק (רביב), חתום בדפוס. 95 ס"מ, מצב טוב. 

מודבקת לבד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $600

205. Moshe Vorobeichic – Poster for 
The Histadrut Elections, 1949
Histadrut Elections! Poster printed by the 
General Organization of Workers in Eretz 
Yisrael, the executive committee, central tax 
bureau. "Achdut" printing press, Tel Aviv, 1949.
The design and drawing of the poster in which 
a city and a water-tower, workers, a hand hold-
ing a member-booklet, plowed furrow and a red 
ribbon are seen, was done by Moshe Vorobeichic 
(Raviv). 95cm, good condition. Pasted to linen 
fabric for display and preservation.

Opening Price: $600

206. חג תוצרת הארץ ביריד המזרח – תל-אביב, 
1936

הארץ",  תוצרת  למען  המרכז  מטעם  הארץ,  תוצרת  "חג 

כרזת פרסום לאירועים במסגרת "יריד המזרח". תל-אביב, 

4 ביוני 1936. דפוס סטרוד; שם המעצב אינו נזכר.

אירועי החג כוללים: "2 הצגות אחרונות של 'המ"ג או ברית 

אחים', חזיון-עם לתוצרת ארץ; דבר אל הנוער [מאת] מ. 

חלוקת  רמז,  ודוד  שנקר  אריה  מאת  נאומים  דיזנגוף", 

תוצרת  בדוכני  בקניות  והנחות  הארץ  מתוצרת  מתנות 

הארץ. 100X70 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים קלים 

בשוליים, סימני-קיפול קלים. חותמת ארכיון.

פתיחה: $700

206. Tozeret HaAretz Festival in 
the Levant Fair – Tel Aviv, 1936
"Tozeret HaAretz Festival, on behalf of the 
Center for Tozeret HaAretz", advertisement 
poster for events during the "Levant Fair". Tel 
Aviv, June 4, 1936. Strod Printing Press; graphic 
designer not mentioned. Events include: "2 last 
shows of 'H-MemGimel or Brit Achim', spectacle 
for locally made products; Speak to the Youth 
[by] M. Dizengoff", speeches by Aryeh Shenkar 
and David Remez, presenting gifts made in 
Israel and discount on purchases in locally made 
products. 100X70cm. Good condition. Few Stains. 
Slight tears to borders, slight folding marks. Archive 
ink-stamp.

Opening Price: $700
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207. כרזה - ערב ספרותי בהשתתפות מרטין 
בובר - וינה, 1919

כרזה המודיעה על קיומו של ערב ספרותי תחת הכותרת 

"Der Geist des Osten" [רוחות המזרח]. וינה, 27 במאי 

 .1919

הודית,  ספרות   - המזרח  ספרויות  בנושא  ספרותי  ערב 

מרטין  נשא  הפתיחה  דברי  את  ויהודית.  ערבית  סינית, 

בובר ובהמשך נדונו תכנים ספרותיים שונים ובהם סיפו־

בהשתתפות  בוינה,  בתיאטרון  נערך  הערב  תנ"כיים.  רים 

 Josef Schildkraut.-ו  Martha Trebitsch השחקנים 

לתצוגה  פשתן  בד  על  מודבקת  טוב.  מצב  ס"מ   58X92.5

ושימור.

פתיחה: $450

207. Poster – Literary Evening with 
Martin Buber – Vienna, 1919 
Poster announcing a literary evening titled "Der 
Geist des Osten" [Winds of the East]. Vienna, 
May 27, 1919.
Literary evening about literatures of the east – 
Indian, Chinese, Arabic and Jewish literature. 
The opening speech was held by Martin Buber 
followed by discussions about different liter-
ary matters amongst them biblical stories. The 
evening took place in a theater in Vienna, with 
the participation of actors Martha Trebitsch and 
Josef Schildkraut. 58X92.5cm. Good condition. 
Pasted to linen fabric for display and preservation.

Opening Price: $450

208. כרזה בגנות האנטישמיות – רוסיה  
"האנטישמיות היא נגד המהפכה. האנטישמי הוא אויבינו" 

- רפרודוקציה מוקדמת של כרזה סובייטית משנת 1929. 

 ,(1898-1980) טישלר  אלכסנדר  מאת  צבעוני  איור 

והכיתוב:  חייתיים,  ראשים  בעלות  רוסיות  דמויות  מציג 

האנטישמיות  את  שהחדירו  דמויי-החיות  הם  אלו  "ראה, 

לרוסיה הצארית. כאן נמצאים כל אויבי מעמדך - הצאר, 

השר, הכומר, בעל הקרקע, הגנרל, הז'נדרם, השוטר... כל 

מארגני הפוגרומים ורדיפת היהודים". 68.5X49 ס"מ. מצב 

שיקום  משוקמים  ובשוליים,  העליון  בחלקה  נזקים  טוב 

מקצועי. מודבקת לבד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $300

208. Poster Defaming Anti-Semitism 
– Russia
"Anti-Semitism is against the Revolution. The 
Anti-Semitist is our Enemy" – early reproduc-
tion of a Soviet poster of 1929.
Illustration in color by Alexander Tishler (1898-
1980), presenting Russian figures with animals' 
heads, and the writing: "See, these are the an-
imal-like who introduced anti-Semitism to the 
Tsardom of Russia. Here are all your enemies – 
the Tsar, the minister, the priest, the land-owner, 
the general, the gendarme, the policeman…all 
organizers of pogroms and the persecution of 
Jews". 68.5X49cm. Good condition, Some damages 
to upper part and borders, professionally restored. 
Pasted to linen fabric for display and preservation.

Opening Price: $300
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תוי-ספר
Ex-Libris

פירושן:   Ex Libris 'אכס-ליבריס'  הרומיות  "המלים 
המצוייר,  התו  של  הבינלאומי  שמו  וזהו  מספרי... 
אולם  הספר.  בעל  של  שמו  את  כלל  בדרך  המכיל 
מבטא  הוא  בעלות.  ציון  רק  אינו  אכס-ליבריס 
בעיקר את הקשר הנפשי בין חובב הספרים לספריו. 
גם  מביעה  הספר,  את  לקשט  בא  שהתו  והעובדה 
הדבר  טבעי  כן  על  האסתטית.  לצורתו  הדאגה  את 
שחובב ספרים בעל יכולת יזמין לעצמו תו-ספר אצל 

אמן רב-כשרונות. 
וכך פותח הענף הרב-גוני והעממי שבענפי האמנות 
לבעלו,  אופיינו  להיות  צריך  האכס-ליבריס  הגרפית. 
מקצועו,  שמו,  אל  מסוים  יחס  לבטא  צריך  והציור 
נטיותיו או אופיו של בעל הספר. על כן הוא מהווה 
לעתים קרובות יצירה משותפת של היוזם והמוציא-
לפועל. האחד מעלה את הרעיון והשני נותן לו ביטוי 

גרפי.
גילו של האכס-ליבריס הוא כגיל הספר על כל צורו־
רק  התפתחה  האכס-ליבריסטית  האמנות  אולם  תיו. 
ה-16  המאה  בהתחלת  ועוד  הדפוס,  המצאת  אחרי 
עוסקים בה כל גדולי הגרפיקה של תקופת הרינסנס. 
האכס-ליבריס  חודר  עם-הספר  של  עולמו  אל   [...]
היהודיות  והספריות  הואיל  שנה,   250 של  באיחור 
והרי  בלבד,  תורניים  ספרים  הכילו  ההם  הדורות  של 
תגרע  ולא  עליו  תוסיף  'לא  האיסור:  חל  עליהם 

ממנו'...
ה-18;  המאה  של  הראשונה  במחציתה  חל  השינוי 
אכס- בחריטת  לעסוק  יהודיים  אמנים  גם  החלו  אז 
בפו־ לוי  בנימין  היה  הראשונה  הסנונית  ליבריסים. 
בשביל  אכסליבריס  ב-1720  עוד  שחרט  רטסמות 

טשרלס טורנר. [...]
של  שימושו  כאילו  פסק  ה-19  המאה  בהתחלת 

השבעים  בשנות  ורק  כולו  בעולם  האכס-ליבריס 
האכס- האמנות  מתפתחת  מאז  התעוררות.  בו  חלה 
העולם  פינות  לכל  חודרת  במהירות,  ליבריסטית 

ורמתה האמנותית נמצאת בעליה מתמדת [...].
בהשפעת התנועה הציונית מופיע בסוף המאה ה-19 
האכס-ליבריס האמנותי בעל התוכן היהודי. הראשון 
בו  בריינין,  לראובן  העברי  התו  שהוא  זה,  מסוג 
השתמשו בפעם הראשונה במונח 'מספרי', צוייר על 
ידי אפרים משה ליליין. יצירותיו של ליליין הולמות 
היום  עד  ומשמשות  בן-דורו  יהודי  של  טעמו  את 

מופת לעשרות אכס-ליבריסים יהודיים [...].
התוים של הרמן שטרוק, כמו יתר יצירותיו של אמן 
גבוהה  וטכנית  אמנותית  רמה  על  עומדות  זה,  דגול 
 – הציור  לתפקידם.  מכוונים  אינם  לרוב  אולם  מאד, 
אופייני  ולאו-דווקא  מקרי,  אבל  מפואר,  כלל  בדרך 
התוים  מהווים  לעומת-זאת,  האכס-ליבריס.  לבעל 
בעלת  אכס-ליבריסטית  אמנות  בודקו  יוסף  של 
ייחוד, השומרת אמונים למסורת הגרפיקה היהודית; 
האכס-ליבריסים שלו הן יצירות מעולות של אורנמ־

טיקה יהודית וקישוטים מצויינים לספר יהודי [...]
בארצנו  הראשונים  האמנותיים  האכס-ליבריסים 
נוצרו על-ידי אמני 'בצלאל' בהדרכת בוריס שץ והם 
העליה  תקופת  של  הרומנטיקה  את  יפה  מבטאים 
השניה, שהרי נועדו לציונים היושבים בחו"ל ותומכים 
בישוב א"י. וחבל מאד שלא היה להם המשך. כי בין 
שתי מלחמות העולם כמעט שלא נוצר מאומה בשטח 
זה. ורק בשנים האחרונות התחילו הגרפיקאים שלנו 
והעלו  הגרפיקה  של  זה  לענף  לב  תשומת  להקדיש 
לחלוטין  השתחררו  רובם  ומקוריות.  יפות  יצירות 
מכבלי האורנמטיקה המסורתית. השימוש במגן-דוד, 

במנורה, בספר-התורה וכו' כקישוט – כמעט ונעלם, 
כנושא  הישראלי  בנוף  להשתמש  הנטיה  ומתגבשת 
לאכס-ליבריס. אולם רק מעטים נתנו לאכס-ליבריס 

את מיטב יכולתם."
תוי- לתערוכת  ל"קטלוג  בהקדמה  ווייס,  (אברהם 
הגרפי,  והמוזיאון  הארכיון  הוצאת  יהודיים",  ספר 

ירושלים, 1956).
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The Roman words "Ex-Libris" mean: "from 
the books of…". This became an internation-
al name of a designed bookplate which usu-
ally bears the book owner's name. However, 
Ex-Libris does not only mean ownership of a 
book. It expresses the emotional relation be-
tween the book-lover and his books. The fact 
that the bookplate decorates the book, also 
means a concern about its esthetic form. It 
is therefore understandable that a wealthy 
book lover would order Ex-Libris bookplates 
from a talented artist. This is how the varied 
and popular branch of graphic art has devel-
oped. The Ex-Libris characterizes its owner, 
and the drawing reflects some relation to his 
name, profession, his tendencies or nature. 
The Ex-Libris is often a common creation of 
art between the initiator and the artist. The 
first suggests an idea and the latter gives it a 
graphic expression.
The age of Ex-Libris equals the age of books. 
But the art of Ex-Libris developed only after 
the invention of printing, and in the begin-
ning of the 16th century all Renaissance 
graphic designers were involved in draw-
ing Ex-Libris. The Ex-Libris penetrates the 
Jewish world 250 years later, since the Jewish 
libraries at the time contained only biblical 
and religious books to which applies the 
prohibition: "thou shall not add or dimin-
ish…". The change occurred in the first half 

of the 18th century; Jewish artists started to 
draw Ex-Libris. The pioneer was Benjamin 
Levy in Portsmouth who engraved in 1720 
an Ex-Libris for Charles Turner. […]
In the beginning of the 19th century the 
use of Ex-Libris ceased worldwide and 
only during the 1870's it was revived. Since 
then the art of Ex-Libris developed rapidly 
throughout the world and its artistic level is 
continuously improving […].
The Zionist movement at the end of the 19th 
century caused the appearance of artistic 
Ex-Libris of Jewish nature. The first book-
plate of this kind was the one of Reuven 
Brainin and it was drawn by Ephraim 
Moshe Lilien. Lilien's art was in accordance 
with the Jewish taste at the time and his 
creations are to this day a model for tens of 
Jewish Ex-Libris […].
The first artistic Ex-Libris in Israel were cre-
ated by "Bezalel" artists who were guided by 
Boris Schatz and they express the romanti-
cism of the Second Aliyah period, since 
they were designated for Zionists abroad 
and supporters of the Yishuv. It is a pity 
that they did not continue to create them. 
Between the two world wars the Ex-Libris in 
Eretz Israel were almost non-existent. Only 
in the last years graphic designers started to 
pay attention to this area of graphic design 
which resulted in original and beautiful cre-

ations. Most designers left behind the tradi-
tional decorations. The use of Magen David, 
Menorah, Torah and so on as motifs almost 
disappeared, and now Israeli landscape is 
the motif of decoration. Only very few art-
ists devoted their utmost to design Ex-Libris 
bookplates."
(Avraham Weiss, introduction to "Jewish 
Ex-Libris Exhibition Catalogue", published 
by the Graphic Museum and Archive, 
Jerusalem, 1956).
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209. אוסף גדול וחשוב של תוי-ספר יהודיים
1850 תוי-ספר יהודיים. אוסף נדיר, חשוב ורחב-היקף של תוי-ספר יהודיים. 

האוסף כולל תוי-ספר רבים שנעשו בידי האמנים הרמן שטרוק, יוסף בודקו, אפרים משה 

ליליאן, ארתור שיק, זאב רבן, מירון סימה ואמנים רבים נוספים – חלקם תחריטים והד־

מקורי,  תו-ספר  גם  למנות  ניתן  ביניהם  האמן;  בחתימת  בעפרון  חתומים  מקוריים,  פסים 

מצויר ביד, מעשה ידי האמן זאב רבן; תו-ספר מצויר ביד שנעשה עבור היינריך לווה וכן 

תו-ספר מצויר בידיה של המשוררת לאה גולדברג.

שהיו  תוי-ספר  של  רבות  מאות  ובהם  מוסדיים,  לתוי-ספר  מוקדש  האוסף  מן  נכבד  חלק 

בשימוש מכוני-מחקר, ספריות, אוספים אוניברסיטאיים ושאר מוסדות מחקר.

אל האוסף מצורפים מספר תוי-ספר יחודיים וגדולי מימדים - תחריטים והדפסים גדולים 

פתוח;  ספר  נראה  בו  פיְנס,  יעקב  מאת  חתום  עץ  חיתוך  בהם  אמנים,  מספר  מעשה-ידי 

תחריט חתום וממוספר לכבוד תערוכת תוי-ספר יהודיים בירושלים ועוד. 

אספן  של  מידיו  הגיע  אלבומים,  בששה  המסודר  האוסף,  ובאיכותו.  בהיקפו  נדיר  אוסף 

פרטי, אשר לקטם תו אל תו משך שנים רבות.

פתיחה: $36,000

209
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209. Important Collection of Jewish Ex-Libris
1850 Jewish Ex-Libris. Rare, important and extensive collection of Jewish 
Ex-Libris.
The collection includes many Ex-Libris bookplates designed by the artists 
Hermann Struck, Joseph Budko, Ephraim Moshe Lilien, Arthur Szyk, 
Ze'ev Raban, Miron Sima and many other artists – some are original etch-
ings and prints, signed by the artist in pencil; amongst them an original 
Ex-Libris, hand-painted by the artist Ze'ev Raban; an Ex-Libris hand-painted 
for Heinrich Loewe as well as one hand-painted by the poet Leah Goldberg.
The collection includes many bookplates that were in use by institutions and 
universities alongside private ones.
Attached to the collection are several unique Ex-Libris – etchings and 
large prints, one of them being a signed woodcut by Jacob Pins featur-
ing an open book; a signed and numbered etching of a Jewish Ex-Libris 
exhibition in Jerusalem, 1982, and more.
The collection is arranged in six albums, and arrived from a private collector 
who gathered them one by one for many years.

Opening Price: $36,000

209



82 | ינואר 2010

210. Sixteen Publications about 
Jewish Ex-Libris 
16 Publications and catalogues on the subject of 
Jewish Ex-Libris, some are rare and printed in 
limited editions:
Issue of "Olam HaSefer", magazine of Hebrew 
Publishing. Tel Aviv, 1954. Amongst the articles: 
"Hebrew Ex-Libris". ◆ Catalogue of Hebrew 
Ex-Libris Exhibition, published by the Graphic 
Museum and Archive, Jerusalem, 1956. 
◆ Publication of the American Jewish Historical 
Society, volume XLV, Number 3, March 1956. 
Includes a comprehensive article about Jewish 
Ex-Libris in America. ◆ Die Exlibris des Uriel 
Birnbaum, Abraham Horodisch. Zurich, 
1957. Printed in a limited edition, numbered 
copy. ◆ Jewish Ex-Libris, by Avraham Weiss. 
Tel Aviv, 1961. ◆ Leaflet of a Jewish Ex-Libris 
Exhibition in the Printing Workers' House, 
Jerusalem. ◆ Invitation to the opening of the 
exhibition Ex-Libris in the Museum of the Art 
of Printing in Safed, 1965. ◆ I Biennale "Exlibris 
Współczesny. Malbork, 1963. Printed in a limit-
ed edition, numbered copy. ◆ Ex-Libris by David 
Davidovich. Tel Aviv, 1971. Printed in a limited 
edition, numbered copy. ◆ Illustrated Essays on 
Jewish Bookplates, Philip Goodman. New York, 
1971. ◆ Jewish Ex-Libris, by A.M. Haberman. 
Museum for the Art of Printing in Safed and 
Masada Publishing House, 1972. 
◆ E. M. Lilien – Book Plates, 1897-1907. London-
Jerusalem, 1973. Printed in a limited edition, 
numbered copy. ◆ Harvard Judaica Bookplates. 
Cambridge, Massachusetts, 1977.
14. Exhibition of Ex-Libris from the Library's 
Collection, Ben Gurion University in the Negev, 
1994. ◆ Gli Ex Libris del popolo del libro, Ramo 
Palmiran. [Soncino]. 1994. ◆ Hidden treasures, 
Irma Stern – her books, painted book covers and 
bookplates. Capetown, 2000. Size varies, good to 
very good condition.

Opening Price: $1500

210. ששה עשר פרסומים בנושא תוי-ספר 
יהודיים

ליבריס)  (אקס  תוי-ספר  בנושא  וקטלוגים  פרסומים   16

יהודיים, חלקם נדירים ובמהדורות מצומצמות:

גליון "עולם הספר", בטאון המו"לות העברית. תל-אביב, 

(אכס-ליבריס).  עבריים  ספר  "תוי  מאמריו:  בין   .1954

הארכיון  הוצאת  יהודיים,  תוי-ספר  לתערוכת  קטלוג   ◆
 Publication of  ◆  .1956 ירושלים,  הגרפי,  והמוזיאון 
 the American Jewish Historical Society, volume
XLV, Number 3, March 1956. כולל מאמר מקיף על 
 Die Exlibris des Uriel ◆ .תוי-ספר יהודיים באמריקה

 .1957 ציריך,   .Birnbaum, Abraham Horodisch
נדפס במהדורה מצומצמת, עותק ממוספר. 

ווייס.  אברהם  מאת  אכס-ליבריס,  יהודיים,  ספר  תוי   ◆
תל-אביב, 1961. ◆ עלון מתערוכת תוי-ספר יהודיים בבית 

פועלי הדפוס, ירושלים. ◆ הזמנה לפתיחת תערוכה "תווי 

ספר" במוזיאון לאמנות הדפוס בצפת, 1965. 

מלבורק,   ."I Biennale "Exlibris Współczesny  ◆
תוי   ◆ ממוספר.  עותק  מצומצמת,  במהדורה  נדפס   .1963

נדפס   .1971 תל-אביב,  דוידוביץ.  דוד  ידי  מעשה  ספר 

 Illustrated  ◆ ממוספר.  עותק  מצומצמת,  במהדורה 

 .Essays on Jewish Bookplates, Philip Goodman
ניו-יורק, 1971. ◆ תווי ספר יהודיים (אכס-ליבריס), מאת 

והוצאת  בצפת  הדפוס  לאמנות  המוזיאון  הברמן.  מ.  א. 

E. M. Lilien – Book Plates, 1897- ◆ מסדה, 1972. 

1907. לונדון-ירושלים, 1973. נדפס במהדורה מצומצמת, 
 .Harvard Judaica Bookplates  ◆ ממוספר.  עותק 

תוי-ספר  תערוכת   ◆  .1977 מסצ'וסטס,  קיימברידג', 

 Gli ◆ .1994 ,מאוסף הספריה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 .Ex Libris del popolo del libro, Ramo Palmirani
 Hidden treasures, Irma Stern – ◆ .1994 ,[סונצ'ינו]

 .her books, painted book covers and bookplates
קייפטאון, 2000. גודל משתנה, מצב טוב עד טוב מאד.

פתיחה: $1500

210
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212. ארבעה תוי-ספר 
4 תוי-ספר יהודיים, ביניהם אחד בעיצוב יוסף בודקו, עם 

חתימתו וכיתוב נוסף בעפרון. גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $120

213. ששה תוי-ספר
6 תוי-ספר יהודיים, ביניהם שניים בעיצוב הרמן שטרוק 

בודקו,  יוסף  בעיצוב  אחד  וולפסון),  דוד  של  אחד  (מהם 

אחד בעיצוב אפרים משה ליליאן (תו-הספר הפרטי שלו). 

גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $150 212. Four Ex-Libris 
4 Jewish Ex-Libris, one designed by Joseph 
Budko with his signature and an inscription in 
pencil. Size varies, good condition.

Opening Price: $120

213. Six Ex-Libris
6 Jewish Ex-Libris, two designed by Hermann 
Struck (one of David Wolsohn), one designed by 
Joseph Bodko, one designed by Ephraim Moshe 
Lilien (his private ex-libris). Size varies, good 
condition.

Opening Price: $150

211. תוי-ספר
26 תוי-ספר יהודיים שונים, המאה ה-20.

ביניהם, אחד בעיצוב זאב רבן, אחד בעיצוב הרמן שטרוק 

חלקם  ְקרול.  אברהם  היהודי-צרפתי  האמן  בעיצוב  ואחד 

כללי  מצב  משתנים,  ומצב  גודל  רבנים.  של  תוי-ספר 

בינוני-טוב.

פתיחה: $250

211. Ex-Libris
26 Different Jewish Ex-Libris, 20th century.
One designed by Ze'ev Raban, one by Herman 
Struck and one by the Jewish-French artist 
Avraham krol. Some are Rabbis' Ex-Libris. 
Various sizes and conditions, generally in fair-good 
condition.

Opening Price: $250

211212213
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215. ברכות שנה טובה עם עיטורים מוזהבים 
וציורים – ארה"ב

7 דפים עם ברכה מודפסת "לשנה טובה תכתב/ו". ארה"ב.

עיטורים  מודפסים  ובחזיתם  לשניים  מקופלים  הדפים 

בעברית  מופיעה  הברכה  זהב.  בצבע  מקושטים  בולטים, 

ובאנגלית. על כל הדפים הודבקו ציורים צבעוניים בסגנון 

"פרסים". 20.5-21 ס"מ. מצב טוב מאד. שתי ברכות שונות 

מעט מן האחרות.

פתיחה: $120

214. תעודה לכבוד הברון יוסף פון ורטהימר 
מוינה – בודפשט, 1878

תעודת "חבר כבוד" מטעם "חברת בקור חולים", בודפשט, 

.1878

מעוטרת  מוינה.  ורטהיימר  פון  ריטר  יוסף  לברון  נתנה 

חדר-חולים  החולים,  בית  מבנה  ביניהם  שונים,  איורים 

(וציור אחות נושאת כד עם המלה "כשר" בעברית), חולים 

"חברא  חותם-שעווה  עבריים.  ופסוקים  בחצר  מטיילים 

בקור חולים" בתחתית.

בן   ,(1800-1887 (תק"ס-תרמ"ז  ורטהימר  פון  ריטר  יוסף 

ומייסד  מחנך  בוינה.  עשירה  יהודית  סוחרים  למשפחת 

רשת גני-ילדים. יסד את גן הילדים הראשון בוינה בשנת 

ופושעים  משוחררים  אסירים  לשיקום  אגודה  וכן   1830

היהודית  הקהילה  בענייני  ומעורב  מעורה  היה  צעירים; 

וממנהיגי המאבק לשויון-זכויות אזרחי ליהודי אוסטריה. 

בשנת 1868 הוענקו לו אות כבוד ותואר אצולה מהקיסר. 

בחלקה  קרע  מגולגלת.  קמטים.  טוב.  מצב  ס"מ.   62X46

התחתון. 

פתיחה: $500

214. Certificate in Honor of Baron 
Joseph von Wertheimer of Vienna – 
Budapest, 1878
"Honorary member" certificate on behalf of 
"Bikur Cholim Society", Budapest, 1878.
Presented to Baron Joseph Ritter von Wertheimer 
of Vienna. Decorated with various illustrations: 
the hospital's building, a patients room (and a 
drawing of a nurse carrying a jar with the word 
"Kasher" in Hebrew), patients walking in the yard 
and Hebrew verses. A wax-seal "Hevra Bikur 
Cholim" at the bottom of the leaf.
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 commu-
nity 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. 62X46cm. Good condition. Creases. Rolled. 
Tear at lower part.

Opening Price: $500

גרפיקה
Graphics

214

215
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216. מזרח צבעוני – מפת ארץ ישראל, 1937
ירושלים – Map of Palestine – מזרח בדפוס ליטוגרפי 

צבעוני. [ארה"ב?], תרצ"ז [1937].

המ־ ציורי  מסביב  וסביבותיה.  ארץ-ישראל  מפת  במרכזו 

קומות הקדושים, רשימת 22 מושבות ארץ ישראל ומקום 

טוב.  מצב  ס"מ.   56X43 .(יאהרצייט) ימי-פטירה  לרשימת 

מעט כתמים, קרעים קלים בשוליים.

פתיחה: $150

215. Shana Tovah Greetings with 
Gilded Illustrations – USA  
7 leaves with a printed greeting "Le-Shana Tova 
Tikatev/u". U.S.A.
Leaves are folded into two on their front are 
printed embossed illustrations, decorated with 
gold. Greeting in Hebrew and English. Colored 
cut-out drawings were pasted to all the leaves. 
20.5 – 21cm. Very good condition. Two greetings 
slightly different from others.

Opening Price: $120

216. Colorful Mizrach – Map of 
Eretz Israel, 1937 
Jerusalem – Made in Palestine – Mizrach in col-
orful lithographic printing. [USA?], 1937.
In the center appears the map of Eretz Israel and 
its surroundings, encircled drawings of the Holy 
Places, list of 22 Moshavot in Eretz Israel and 
space to fill out Yorzeit dates. 56X43cm. Good 
condition. Several stains, slight tears to borders.

Opening Price: $150

217. חיים נחמן ביאליק – מיקרוגרפיה מודפסת, 
1935

חיים נחמן ביאליק ע"ה [עליו השלום]. דיוקן חיים נחמן 

עבודת- וחליפתו  צוירו  פניו  מודפסת,  כרזה  ביאליק. 

מיקרוגרפיה, מעשה ידי נתנאל חזן. [ארה"ב], 1935. 

ימי  תולדות  בלוית  הישראלית  האומה  "משורר  הטקסט: 

חייו". 42X28 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $300

217. Chaim Nachman Bialik – 
Printed Micrography, 1935 
Chaim Nachman Bialik. Portrait of Chaim 
Nachman Bialik. Printed poster, the face 
painted while the suit is drawn as a microgra-
phy by Nathaniel Chasin. [USA], 1935. The text: 
"The National Israeli Poet and his Biography". 
42X28cm. Very good condition.

Opening Price: $300

216

217
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218. שתי מניות – ירושלים
שטר מניה צבעוני "שטרי צאן ברזל" בערך של 20 פראנק, 

עם ציורי ארבע ערי הקודש. ישיבת תורת חיים הכללית, 

ירושלים, שנות העשרה. ◆ על חומותיך ירושלם הפקדתי 

 ."[Kronen] שומרים, "שטר חוב על סך חמישים כתרים

 1910] ירושלים,  מעהרן-בעהמן,  עסטרייך-אונגארן  כולל 

מצב  משתנה,  גודל  והונגרית.  גרמנית  עברית,  בערך]. 

בינוני-טוב.

פתיחה: $120

219. שלש מניות - רבן וגור-אריה
חברת "בושם" בע"מ, תעודת-מניה בעיצוב מאיר גור אריה 

וזאב רבן. דפוס "גרפיקה", ירושלים, 1928. ◆ מטרופולין 

בנק בע"מ, תעודת-מניה רגילה. דפוס ליטוגרפי "מונזון", 

ירושלים, 1928. ◆ הלואה וחסכון, ירושלם, אגודה הדדית 

בע"מ. תעודת-פקדון (מניה) בעיצוב מאיר גור אריה וזאב 

רבן. דפוס "גרפיקה", ירושלים, 1932. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

218. Two Shares – Jerusalem
Colorful share bill "Shitrey Zon Barzel" for the 
value of 20 Francs, with drawing of the four holy 
cities. Yeshivat Torat Haim HaKlalit, Jerusalem, 
1910's. ◆ Al Homotayich Yerushalayim Hifkadeti 
Shomrim, "promissory note for the amount of 
fifty Kronen". Kolel Estreich-Ungaren Mehren-
Behman, Jerusalem, [ca. 1910]. Hebrew, German 
and Hungarian. Size varies, fair-good condition.

Opening Price: $120

219. Three Shares - Raban and 
Gur-Aryeh
"Bossem" Company Ltd., share-note designed 
by Meir Gur Aryeh and Ze'ev Raban. "Graphica" 
printing press, Jerusalem, 1928. ◆ Metropolin 
Bank Ltd, regular share-note. Lithographic 
printing by "Monsohn", Jerusalem, 1928. 
◆ Halva'ah veChisachon, Jerusalem, Mutual 
Society Ltd. Deposit-Note (share) designed by 
Meir Gur Aryeh and Ze'ev raban. "Graphica" 
printing press, Jerusalem, 1932. Sizes and condi-
tions vary.

Opening Price: $120

220. תעודות-ביטוח ומניות
תעודת- הדדית),  זרובבל (אגודה  בנק  ותעודות:  מניות   5

חוב, 1936. ◆ בנק לחקלאות ולבנין לארץ ישראל בע"מ, 

חברה  ארץ-ישראל,  מצרים   ◆  .1935 אגרות-חוב,  שתי 

והלואות,  לבטוח  תעודות  שתי  מוגבל,  בערבון  להלואות 

1945. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

220. Insurance Policies and Shares 
5 Shares and insurance policies: Bank Zerubavel 
(mutual society), bond, 1936. ◆ Bank LeChakla'ut 
Ulebinyan LeEretz Israel Ltd. Two bonds, 1935. 
◆ Egypt Eretz- Israel, Loans Company Limited, 
two insurance and loan policies, 1945. Size and 
condition varies.

Opening Price: $120

218219
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221. צילומי-פרסומות – מלניק, שנות ה-40
ֶמְלִניק  בעיצוב  צבעוניות,  מודעות-פרסומת  צילומי   7

(Melnik). תל-אביב, שנות ה-40.

ָיא"; נעלי  ָיא"; שפתון "תַּ "20 שנות שמן"; "משחת שנים תַּ

בממוצע.  ס"מ   7.5X7 ."זקס "משי  ואחיו";  קוקס  "ויליאם 

מצב טוב. 

פתיחה: $150

221. Advertisement Photographs – 
Melnik, 1940's
7 colorful advertisements, designed by Melnik. 
Tel Aviv, 1940's.
"20 Years of Oil"; Taya Toothpaste"; "Taya Lipstick"; 
"Willian Cocks and Brothers Shoes"; "Meshi 
Sachs". Average size 7.5X7cm. Good condition.

Opening Price: $150

222. אוסף פרסומות ותויות מגוון
הקשורים  ופריטי-נייר  תויות  פרסומות,  של  מגוון  אוסף 

בשוקולד, מוצרי-מזון שונים, סיגריות, חומרי-ניקוי ומגוון 

חפצים. ארץ ישראל, חלקם טרם קום המדינה.

תפוזים  עטיפות  זית,  שמן  לשוקולד,  פרסומות  ביניהם, 

סיפולוקס,  אבקות-כביסה,  למצות,  פרסומות  ו"קרמבו", 

למעלה  ועוד.  סיגריות,  חשמלי,  תנור  "אמקור",  מקרר 

מ-50 פריטים. מצב טוב.

פתיחה: $150

222. Varied Collection of 
Advertisements and Labels 
Varied collection of advertisements, labels and 
paper items related to choclate, food products, 
cigarettes, cleaning products and various ob-
jects. Eretz Israel, some pre 1948.
Including advertisements for choclate, olive-oil, 
oranges-wraps and "Krembo", Matzot, washing-
powders, Sipholux, "Amcor" refrigerator, electric 
heater, cigarettes and more. More than 50 items. 
Good condition.

Opening Price: $150

220

221

222
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חתימות, כתבי-יד וארכיונים
Signatures, Manuscripts and Archives

223. אווה פרנק – בתו של משיח השקר יעקב פרנק – מכתב בכתב-יד, 1792
אל  ממוען  בכתב-יד,  מכתב  פרנק].  יעקב  השקר  משיח  של  [בתו  "הגבירה"  פרנק,  אווה 

ב[פרנקפורט]-  (Jean Hartmann Lindheimer) לינדהיימר  הארטמן  ג'ין  הסוחר 

זקסנהאוזן (Sachsenhausen). אופנבך, 20 באוקטובר 1792. עניינו – אספקת מזון לאנשי 

הכת הפרנקיסטית, בהנהגתה של פרנק. 

לי  שאין  כיוון  כן,  לעשות  אותי  מאלץ  הצורך  אך  לאי-נוחות,  שוב  לך  לגרום  ברצוני  "אין 

[עם  התשלום  עם  זמן-מה  התמהמהתי  לכן  העניים;  [האנשים]  עם  לחלוק  סוכר  מספיק 

יש  אם  סוכר.  קילו   50 בנדיבותך,  שוב,  אלי  לשלוח  ממך  מבקשת  אני  ועתה  המזומנים], 

ברשותך סוכר לבן מובחר, אעדיף סוכר מסוג זה. אני מקווה שבקשתי לא תפול על אזניים 

קילוגרם  או 500  ּדוַֹחן  קילוגרם  או 250  אורז  קילוגרם  ברשותך 250  אם  כמו-כן,  ערלות. 

עוָֹרה – אחד משלשתם – ותוכל לספקם לי – תשמחני עד מאד. התשלום יגיע במהרה,  שְׂ

ברגע שאקבל תשובה ממשרַתי. אהיה מאד אסירת-תודה לך על החדשות שתתן לי, בקרוב. 

יש לי העונג להודות לך... אווה פרנק". [פרנק אינה משתמשת במידת המשקל "קילוגרם" 

אלא ב-Centnar, השווה ל-50 קילוגרם של ימינו]. גרמנית.

במאה  בפולין,  כמשיח  עצמו  והציג  עצמו  שראה  יהודי  היה   ,(1726-1791) פרנק  יעקב   ~

ה-18 והוא נחשב כאחד מממשיכי דרכו של שבתאי צבי. פרנק סחף אחריו כת מאמינים, 

נכתבו  עם קבוצה מתלמידיו. מחקרים רבים  המכונה "פרנקיסטים", ובסתיו 1759 התנצר 

אודותיו, ומפרטים את קורות-חייו ותהפוכותיהם.

~ אווה פרנק (1754-1816), בתו, המכונה "הגבירה" או "המטרוניתא [האם] הקדושה", שמשה 

לצדו כדמות מרכזית בפולחני הכת עוד בחייו, ולאחר פטירתו המשיכה לנהל את ענייני הכת 

באופנבך ואחר-כך בפולין, עם שני אחיה הצעירים. תחת הנהגתה הידלדלה הכת ומקורותיה 

הכספיים פסקו כמעט לחלוטין. בשנת 1816, לאחר שעוקלו נכסיה, מתה אווה בחוסר כל. עם 

מותה התפרקה הכת.

מסמך נדיר ביותר.

דף מקופל ל-2, 23 ס"מ. מצב טוב. בצדו האחורי כתובת הנמען ושרידי חותמת-שעוה, חלק 

קטן מהדף חסר במקומה.

פתיחה: $4000

223
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223. Eve Frank – Daughter of Ya'akov Frank the Messiah 
Claimant – Handwritten Letter, 1792
Eve Frank, "The Lady" [daughter of the Messiah Claimant Ya'akov Frank]. 
Handwritten letter, addressed to the merchant Jean Hartmann Lindheimer 
in [Frankfurt] Sachsenhausen. Offenbach, October 20 1792. The letter con-
cerns food supply for the Frankist Sect, led by Frank.
"I did not want to inconvenience you again but need obliges me, because 
I do not have enough sugar to share amongst the poor people, so I have 
waited a while with the payment until I have asked you to be kind enough 
to send me a single centnar [centnar: 50 kilo] of sugar again. In case you 
have fine white sugar I would prefer that. I hope you won't refuse me. 
Also, if you have 5 centnars of rice, or 5 centnars of millet, or 10 cent-
nars of barley, whichever of these three types you have, and could let me 
have one of them, it would make me enormously happy. The payment will 
follow quickly as soon as I have the reply through my servants. I will be 
very grateful to you for the news you will be able to bring me soon. I have 
the pleasure to thank you… Eve Frank". German.
Ya'akov Frank (1726-1791) was a Jew who claimed to be and introduced him-
self as a Messiah in Poland, in the 18th century, and was considered as a fol-
lower of Shabtai Zvi. Frank was followed by a sect of believers, "Frankists", and 
in the autumn of 1759 he converted to Christianity with some of his followers. 
Many studies were written about him, delineating his life and its vicissitudes.
Eve Frank (1754-1816) his daughter, named "The Lady" or the "Holy Matron", 
served as a central figure in the rituals of the sect while he was still alive, and 
after his death she continued to run the sect in Offenbach and later in Poland, 
with her two younger brothers. Under her leadership the sect thinned and 
its financial resources were almost gone completely. In 1816, after her assets 
were confiscated, Eve died in poverty. The sect fell apart after her death.
Exceptionally rare document.
Leaf folded into 2, 23cm. Good condition. On the back is the address of the receiver 
and remnants of a wax seal, a small piece of the leaf is missing.

Opening Price: $4000

קוריין  אדולף  משפחות  מאוסף  מונטיפיורי,  משה  של  מכתבים  אוסף 
לדור  מדור  עברו  המכתבים  משפחה).  (קרובי  לווה  ולואיס   (Kurrein)
במשפחה, מידיו של ד"ר לואיס לווה (אליעזר הלוי, 1809-1889) – מזרחן, 
הסמינר  בידי  לרב  הוסמך  שפות).  ב-39  (שלט  באירופה  הבלשנים  מבכירי 
כמזכירו  מונטיפיורי  משה  סיר  אל  הצטרף   1835 משנת  בברלין;  לרבנים 
וכשותף למסעותיו, עד פטירתו של מונטיפיורי בשנת 1885. פרסם את יומניו 
של מונטיפיורי והיה האחראי על ההוצאה לפועל של צוואתו. כולל מכתבים 

מוקדמים אל לווה, בכתב ידו של מונטיפיורי.

Collection of Letters by Moses Montefiore, from the Collection 
of Families Adolf Kurrein and Lewis Loewe.
Dr. Lewis Loewe (Eliezer Halevy, 1809-1889) – expert in 
Middle Eastern studies, a leading linguist in Europe (mastered 
39 languages). Ordinated as rabbi by the Rabbis Seminary of 
Berlin; in 1835 joined Sir Moses Montefiore as his secretary and 
traveling partner, until Montefiore deceased in 1885. Published 
Montefiore's diaries and was the executor of his will.
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224. משה מונטיפיורי – מכתב עם חתימתו, 
תרמ"ד

רמסגייט,  בכתב-יד.  מכתב  על  חתימה  מונטיפיורי,  משה 

אנגליה, תרמ"ד [נובמבר 1883].

פרייש  אברהם  רבי  אל  ממוען  ולבבי,  ארוך  מכתב-תודה 

לבי  "בכל  ברלרטון.  בק"ק  מישרים  ומגיד  אב"ד  קוריין, 

תודתי  מנחת  את  אלה  בשורות  היום  לפניו  מגיש  הנני 

ולמען ידעו... כי הגדיל ה' לעשות מסדר ומצא חן בעיניו 

הברכות  ספר  את  והשיג  החרדים...  מאחיו  רבים  ובעיני 

אשר שלח אלי 'באהל משה ויהודית'...".

בראש הדף מוטבע סמל משפחת מונטיפיורי ובו הכיתוב 

"ירושלם" בעברית. המכתב כתוב עברית; בסופו חתימתו 

של משה מונטיפיורי, באנגלית. דף 33 ס"מ. מצב טוב מאד. 

סימני קיפול ופגמים קלים.

פתיחה: $600

224. Moses Montefiore – Signed 
Letter, 1883 
Moses Montefiore, signature on a handwritten 
letter. Ramsgate, England, [November 1883].
Long and cordial letter of gratitude, addressed 
to Rabbi Avraham Freish Kurrein, Av-Beit-Din 
of Barlerton. The emblem of the Montefiore 
family is embossed on top of the leaf with the 
writing "Yerushalem" in Hebrew. The letter is 
in Hebrew; ending with the signature of Moses 
Montefiore in English. Leaf 33cm. Very good con-
dition. Folding marks with slight damages.

Opening Price: $600

225. Moses Montefiore – Signed 
Envelope 
Moses Montefiore, signature on a postal enve-
lope sent from Ramsgate, England, to Lintz, 
Austria, addressed to Dr. Adolf Kurrein. [1877?]. 
14.5X10cm. Good condition. Stains.

Opening Price: $200

225. משה מונטיפיורי – חתימה על מעטפה
משה מונטיפיורי, חתימה על מעטפת דואר שנשלחה מר־

מסגייט, אנגליה ללינץ, אוסטריה, ממוענת אל ד"ר אדולף 

 .[?           .(Ad. Kurrein) קוריין

14.5X10 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $200

1877]

226. משה מונטיפיורי – מכתב בכתב-יד, 1848
ממוען  וחתימתו,  בכתב-ידו  קצר  מכתב  מונטפיורי,  משה 

.         ,(Dr. L. Loewe) אל ד"ר לואיס לווה

המכתב כתוב כולו בכתב-ידו של מונטיפיורי, עם חתימת-

ידו בסופו. דף 18X17 ס"מ מקופל, עם בול, חותמות ושרידי 

חותם-שעווה עם סמל משפחת מונטיפיורי. 

פתיחה: $700

1848

226. Moses Montefiore – 
Handwritten Letter, 1848  
Moses Montefiore, short handwritten and 
signed letter, addressed to Dr. L. Loewe, 1848.
The letter is entirely handwritten by Montefiore, 
ending with his signature. Folded leaf 17X18cm, 
stamped, ink-stamped and remnants of wax-seal 
with the Montefiore family emblem.

Opening Price: $700

224

225
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227. משה מונטיפיורי – מכתב בכתב-יד, 1846
[אנגליה],  וחתימתו.  בכתב-ידו  מכתב  מונטיפיורי,  משה 

.1846

המכתב כתוב כולו בכתב-ידו של מונטיפיורי, באנגלית, עם 

חתימת-ידו בסופו. בגוף המכתב מוזכר מוחמד עלי, שליט 

מצרים, אביו של אבראהים פאשה, אשר הוביל את צבאות 

מצרים לכיבוש ארץ ישראל בשנת 20.5X15.5 .1831 ס"מ. 

מצב טוב. בול וחותמת. כתמים וסימני קיפול. 

פתיחה: $700

227. Moses Montefiore – 
Handwritten Letter, 1846 
Moses Montefiore, Handwritten and signed 
letter. [England], 1846.
The letter is entirely handwritten by Montefiore, 
in English, ending with his signature. Mentioned 
in the letter is Muhamad Ali, Ruler of Egypt, 
father of Ibrahim Pasha, who led the Egyptian 
armies during the conquest of Eretz Israel in 
1831. 20.5X15.5cm. Good condition. Post-stamp 
and ink-stamp. Stains and folding marks.

Opening Price: $700

228. משה מונטיפיורי – העתק-מכתב בדפוס 
ליטוגרפי, 1885

 Mrs.) מכתב-תודה בדפוס ליטוגרפי, נשלח אל גב' קוריין

Kurrein). רמסגייט, 1885.
העתק מכתב-תודה בכתב-יד, אשר נדפס בדפוס ליטוגרפי 

ונשלח אל המברכים את סיר משה מונטיפיורי לרגל יום 

בדצמבר,   4 ביום  המכתב  נשלח  במקור  ה-100.  הולדתו 

וגם  הנמענת  שם  גם  מופיעים  שלפנינו,  בעותק  ואילו 

התאריך 26 במארס בכתב-יד (ארבעה חודשים בלבד לפני 

מונטיפיורי  משפחת  סמל  מוטבע  הדף  בראש  פטירתו). 

טוב.  מצב  ס"מ.   33 דף  בעברית.  "ירושלם"  הכיתוב  ובו 

228. Moses Montefiore – Copy of 
Letter in Lithographic Print, 1885
Letter of gratitude in lithographic print, sent to 
Mrs. Kurrein. Ramsgate, 1885.
Copy of handwritten letter of gratitude, printed 
in lithographic print and sent to those who 
congratulated Sir Moses Montefiore on his 
100th birthday. The letter was originally send 
on December 4th, while on the copy herewith 
appear the name of addressee and the date 
March 26 in handwriting (only four month prior 
to the passing of Monteriori). The emblem of the 
Montefiore family appears on top of the leaf 
with the writing "Yerushalem" in Hebrew. Leaf 
33cm. Good condition. Few stains and creases to 
borders. Folding mark. Paper pasted to upper part.

Opening Price: $400

מעט כתמים וקמטים בשוליים. קו קפל. נייר מודבק בחלקו 

העליון.

פתיחה: $400
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229. אלפרד דרייפוס – מכתב אל אלמנתו של 
אמיל זולא

של  אלמנתו  אל  בכתב-יד,  קצר  מכתב  דרייפוס,  אלפרד 

 Émilie זולא,  אמיל  הצרפתי  והפובליציסט  הסופר 

Aurélie Aubert. [צרפת, לאחר 1902]. דף 15 ס"מ. מצב 
טוב. קו-קפל.

פתיחה: $600

229. Alfred Dreyfus – Letter to 
Emil Zola's Widow 
Alfred Dreyfus, short handwritten letter, to the 
widow of French writer and publicist Emil Zola, 
Émilie Aurélie Aubert. [France, post 1902]. Leaf 
15cm. Good condition. Folding mark.

Opening Price: $600

230. הנרייטה סולד – מכתב בכתב-יד, 1898
הנרייטה סולד, מכתב בכתב-יד, אל מאיר זולצברגר. פיל־

דלפיה, מארס 1898.

של  רשמי  מכתבים  נייר  על  לאור,  הוצאה  בענייני  מכתב 

 Jewish Publication Society of" לאור  ההוצאה  בית 

בארצות  הראשונה  היהודית  לאור  ההוצאה   ,"America
הברית, בה עבדה סולד כעורכת ראשית. ממוען אל מאיר 

ציבור  עסקן  שופט,  עורך-דין,   –  (1843-1923) זולצברגר 

ומנהיג יהודי, ממקימי "הועד היהודי האמריקני" ונשיאו 

יהודיים  ארגונים  מספר  מייסדי  עם  נמנה  אשר  הראשון, 

אמריקניים. דף 24 ס"מ. מצב טוב מאד. סימני-קיפול.

פתיחה: $200

230. Henrietta Szold – 
Handwritten Letter, 1898
Henrietta Szold, letter written in fine hand-
writing addressed to Mr. Meyer Sulzberger. 
Philadelphia, March 1898. English.
Letter concerning publication matters, on of-
ficial stationery of "Jewish Publication Society 
of America", the first Jewish publishing house 
in the US, where Szold worked as chief editor. 
Addressed to Mr. Meyer Sulzberger (1843-1923) 
- American judge and Jewish communal leader.
Leaf 24cm. Very good condition. Folding marks.

Opening Price: $200

231. יצחק גאסטפריינד – הקדשה על ספר, 
1871

תולדות רבי עקיבא, מאת יצחק הלוי גאסטפריינד. לבוב, 

תרל"א [1871]. 

המחבר  הקדשת  עם  פתק  מודבק  השער  לדף  מעבר 

פַרנקל  זכריה  והתלמוד,  המשנה  חוקר  לרב,  בכתב-ידו, 

(1801-1875): "מחברתי הלזו הנני שולח לתשורה לכבוד 

להודיעני  כבודו  שיואל  פרושה  ובקשה  הרמה  מעלתו 

לּו  נפשי  להחיות  אוכל  אופן  ובאיזה  איך  מפורש  במכתב 

בשבת  חכמה  לקחת  לברעסלוי  שמה  לנסוע  חפצתי  אם 

התחכמוני [...] עבדו, מוקירו, מכבדו, המחבר". רבי יצחק 

גאסטפריינד (לבוב 1845 – וינה 1884) חבר מספר ספרים, 

קניגסווארטר  משפחות  תולדות  על  מחקרים  ביניהם 

וילינק. [2], ל דף, 21.5 ס"מ. מצב טוב. קרע בדף יב. מאוספו 

הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $120
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231. Yitzchak Gastfreund – 
Dedication on a Book, 1871
Biography of Rabbi Akiva, by Yitzchak HaLevy 
Gastfreund. Lvov, [1871].
Following title-page is a dedication note hand-
written by the author to the Rabbi, the Talmud 
researcher, Zecharia Frankel (1801-1875): "I 
send you this booklet with my enquiry wheth-
er you could advise me… if I wish to travel to 
Breslau… his slave, admirer… the author". 
Rabbi Yitzchak Gastfreund (Lvov 1845-Vienna 
1884) wrote several books, amongst them the 
biographies of Koenigswerter and Yelinek fami-
lies. [2], 30 leaves, 21.5cm. Good condition. Tear 
to leaf 12. From Dr. Israel Mehlman's private 
collection.

Opening Price: $120

232. יום טוב ליפאמן צונץ – מכתב בכתב-יד, 
1863

ראשון  כרך   .Gesammelte Schriften von Dr. Zunz
צונץ.  ליפמאן  (ליאופולד)  טוב  יום  ד"ר  כתבי"  "כל  של 

ברלין, 1875. 

בצדה הפנימי של הכריכה האחורית הודבק מכתב ארוך 

לעף  עמנואל  ד"ר  לרב  שורות),   13) צונץ  של  בכתב-ידו 

הקדשה  השער  דף  לפני   .1863 אוגוסט  ברלין,   ,(Löw)

יו"ר   ,(Neumann) ניומן  ז.  ד"ר  של  בכתב-ידו  ארוכה 

לתלמידי  הספר  את  המקדיש  בברלין,  צונץ  אגודת 

ד"ר  הרב  לזכר  בברלין",  ישראל  חכמת  ל"מדעי  המכללה 

ס"מ.   22 עמ',   354 לעף.  ד"ר  של  תוי-ספר  לעף.  עמנואל 

מצב טוב. כתמים, חותמות. כריכה מנותקת חלקית.

פתיחה: $180

232. Yom Tov Lipman Zunz – 
Handwritten letter, 1863
Gesammelte Schriften von Dr. Zunz. First 
volume of "Collected writings" by Dr. Yom Tov 
(Leopold) Lipman Zunz. Berlin, 1875.
On the inner side of the back cover was mounted 
a long letter handwritten by Zunz (13 lines), to 
Rabbi Dr. Emanuel Löw, Berlin, August 1863. 
Preceding the title-page appears a long dedica-
tion handwritten by Dr. Z. Neumann, chairman 
of Zunz Association in Berlin, dedicating the 
book to the students of the college for "Jewish 
Studies in Berlin", in memory of Rabbi Dr. 
Emanuel Löw. Ex-Libris of Dr. Löw. 354 pages, 
22cm. Good condition. Stains, ink-stamps. Binding 
partly detached.

Opening Price: $180

233. עמנואל רינגלבלום ורפאל מאהלר – 
הקדשות על ספר

אין  יידן  די  פון  געשיכטע  דער  צו  מקורים  געקליבענע 

לתולדות  מקורות  [אוסף  מזרח-איירָאפע  און  פוילן 

רפאל  ד"ר  מאת  אירופה],  ובמזרח  בפולין  היהודים 

מאהלער וד"ר עמנואל רינגלבלום. הוצאת קולטור-ליגע, 

ורשה, 1930. שתי חוברות כרוכות יחד.

של  השער  בדף  הן  העורכים  של  בכתב-ידם  הקדשות 

השניה,  החוברת  של  השער  בדף  והן  הראשונה  החוברת 

ל"חשובן פריינט [חבר חשוב] יעקב לעשטשינסקי".

ופוליטי־ היסטוריון   –  (1900-1944) רינגלבלום  עמנואל 

בשל  ובעיקר  ספריו  בשל  נודע  אשר  יהודי-פולני,  קאי 

נספה  ורשה.  בגטו  שייסד  המחתרתי  רינגלבלום  ארכיון 

ואיש  היסטוריון   -  (1899-1977) מאהלר  רפאל  בשואה. 

היהודי. 63;  העם  של  להיסטוריה  ישראל  פרס  חתן  רוח. 

62 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. חוברות נדירות, מאוספו הפרטי 

של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $250
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234. אפרים דיינארד – הקדשה על ספר
תולדות אב"ן רש"ף [רבי אברהם בר' שמואל פירקאוויץ], 

מאת אפרים דיינארד. ורשה, 1875. 

לבלשן  בכתב-ידו,  המחבר,  הקדשת  השער  לדף  מעבר 

והחוקר רפאל קירכהיים (1804-1889): "לכבוד הרב החכם 

מגשה  ומערב...  מזרח  בשפות  המפורסם  הבלשן  הגדול 

המסע,  ערכו  כרום  ומוקירו  מכבדו  מאת  המחברת,  זאת 

טוב.  מצב  ס"מ.   17.5 עמ',   32 המחבר".  דיינארד,  אפרים 

חותמות ספריה. מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $200

233. Emanuel Ringelblum and 
Raphael Mahler – Dedications on a 
Book
Geklibene mekorim tsu der geshikhte fun di 
Yidn in Poylen un Mizreh Eyrope [collection 
of sources to the history of Jews in Poland and 
Eastern Europe], by Dr. Raphael Mahler and Dr. 
Emanuel Ringelblum. Kultur-Lige publishing, 
Warsaw, 1930. Two booklets bound together.
Handwritten dedications by the editors on the 
title-page of the first booklet and on the title page 
of the second booklet, to "khashovn fraynd [im-
portant friend] Ya'akov Leshtchinsky". Emanuel 
Ringelblum (1900-1944) – Jewish-Polish his-
torian and politician known for his books and 
mainly for the underground Ringelblum archive 
that he founded in the Warsaw Ghetto. Killed in 
the holocaust. Raphael Mahler (1899-1977) – 
Historian and intellectual. Winner of Israel Prize 
for Jewish History.
63; 62 pages, 22cm. Good condition. Rare booklets, 
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $250

234. Ehphraim Deinard – Dedication 
on a Book
Biography of EVE"N RESHE"F [Rabbi Avraham 
ben Shmuel Firkovich], by Ephraim Deinard.
Following title-page appears a handwritten 
dedication by the author to the linguist and 
researcher Raphael Kirscheim (1804-1889): 
"For the great Rabbi the famous researcher 
of languages… this notebook is presented 
by… Ephraim Deinard, the author". 32 pages, 
17.5cm. Good condition. Library ink-stamps. From 
Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $200

235. אחד העם – מכתב לאחותו ברוסית– לונדון, 
1912

אחד העם, מכתב בכתב-יד, ממוען לאחותו אסתר. לונדון, 

.1912

"ויסו־ התה  חברת  של  מכתבים  נייר  על  ברוסית,  מכתב 

צקי", בה עבד כמנהל לאחר הגיעו ללונדון בשנת 1908. 

235. Achad HaAm – Letter to his 
Sister in Russian – London, 1912
Achad HaAm, handwritten letter, to his sister 
Esther. London, 1912.
Letter in Russian, on "Wissotzky" tea company 
stationery, for whom Achad HaAm worked 
upon his arrival in London in 1908. Letter 
concerning family matters. Achad HaAm (1856-
1927), pen-name of Asher Ginsberg, Zionist 
essays-writer and philosoph er. Leaf 25.5cm. 
Very good condition. Folding marks. From Prof. 
Chimen Abramsky's private collection.

Opening Price: $350

כינויו   ,(1856-1927) העם  אחד  משפחה.  בעניני  מכתב 

ציוני.  והוגה-דעות  מסאי  גינצבורג,  אשר  של  הספרותי 

פרופ'  מאוסף  קיפול.  סימני  מאד.  טוב  מצב  ס"מ.   25.5 דף 

שמעון אברמסקי.

פתיחה: $350
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236. נחום סוקולוב – מכתב בכתב-יד – קלן, 
1908

נחום סוקולוב, מכתב בכתב-יד, ממוען אל "ידידי הנכבד". 

קלן, תמוז א' תתל"ח [1908]. 

"מצב רוחי איננו טוב מאד בתוך תנאי עבודתי כעת [...] 

'העולם' גם הוא איננו מניח את רוחי... רציתי לתת לעתון 

מכתב  בספרות...".  רוצים  אין  אבל   – ספרותית  צורה  זה 

כנראה,  ממוען,  עברית.  ומו"לות  ספרות  בענייני  אישי 

אל אחד מסופרי ישראל. סוקולוב (1859-1936) – הוזמן 

של  הכללי  כמזכיר  לכהן  הרצל,  של  מותו  לאחר  לקלן 

ההסתדרות הציונית העולמית. החל משנת 1906 ערך את 

בטאונה המרכזי של ההסתדרות הציונית, "די ולט"; בשנת 

 ,1910 ובשנת  "העולם"  העברי  השבועון  את  ייסד   1908

בעקבות הסכסוך בין הציונים המדיניים ובין הציונים המ־

עשיים, התפטר מכל תפקידיו. דף 22 ס"מ. שוליים גזורים. 

מצב טוב. 

פתיחה: $250

236. Nahum Sokolow – Handwritten 
Letter – Cologne, 1908
Nahum Sokolow, handwritten letter, addressed 
to "my dear friend". Cologne, [1908].
"My mood is not good in view of my work 
conditions at present […] "the world" does not 
bring peace to my soul… I meant to give this 
paper a literary spirit… but literature is not 
what is their wish…".
Personal letter concerning literature and Hebrew 
publishing matters. Addressed probably to one 
of Israel's writers. Sokolow (1859-1936) – was in-
vited to Cologne after Herzl's death, to serve as 
general secretary of the World Zionist Congress. 
From 1906 he edited the central journal of the 
Zionist Congress, "Di Welt"; in 1908 he estab-
lished the Hebrew weekly magazine "Ha'Olam" 
and in 1910, following a dispute between the 
Political Zionists and the Practical Zionists he 
resigned from all his duties. Leaf 22cm. Chopped 
margins. Good condition.

Opening Price: $250

237. עדות אדם שעבר עינויים ברוסיה – חתימת 
ביאליק, 1932

תל  הסוביטית".  מרוסיה  שבא  אדם,  מפי  עדות  "גבית 

אביב, כסלו תרצ"ג [1932].

העדות נגבתה במעמד חיים נחמן ביאליק, יצחק ליב גו־

בסופּה.  בכתב-יד  חתומים  ושלשתם  כ"ץ  ובן-ציון  לדברג 

וחצי,  חודש  משך  קשים  בעינויים  עונה  העדות  נותן 

הדף  בראש  הגדולות.  אוקראינה  מערי  באחת  בבית-כלא 

בגליון  להדפיס  "בבקשה  בכתב-יד:  כ"ץ  כתב  הראשון 

הקרוב בשם "הועידה לעניני רוסיה" [כ"ץ היה כתב בעתון 

הארץ וממייסדי עתון "הבוקר"]. [3] דף, 19-28 ס"מ. מצב 

טוב. חורי-תיוק, מעט כתמים וקמטים, קרעים בשוליים. 

פתיחה: $1500

237. Testimony of a Person Tortured 
in Russia – Bialik's Signature, 1932 
"Testimony of a person who came from Soviet 
Russia". Tel Aviv, Kislev 1932.
The testimony was obtained in the presence 
of Chaim Nachman Bialik, Yitzchak Leib 
Goldberg and Ben-Zion Katz and the three of 
them signed at the end. The person testifying 
was tortured for a month and a half, in prison 
in one of Ukraine's big cities. On top of first leaf 
Katz wrote by hand: "Please print in the coming 
issue on behalf of the "Committee for Russian 
Affairs" [Katz was a journalist who wrote for 
"Ha'Aretz" and of the founders of "HaBoker" 
newspaper]. [3] leaves, 19-28cm. Good condition. 
Filing-holes, few stains and creases, tears to borders.

Opening Price: $1500
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238. זאב ז'בוטינסקי – ספר חתום וממוספר – 
פריז, 1936

(אלטלנה).  ז'בוטינסקי  זאב  מאת  [חמשתם],   Пятеро
פריז, 1936.

עם  עותקים,   125 של  מהדורה  מתוך  ממוספר  עותק 

חתימתו של ז'בוטינסקי בכתב-יד. 302, [2] עמ', 17.5 ס"מ. 

מצב בינוני. נקב-עש קל. כתמים. עטיפה מוכתמת, קרועה, 

מנותקת חלקית. 

פתיחה: $400

238. Ze'ev Jabotinsky – Numbered 
and Signed Book – Paris, 1936 
Пятеро [The Five], by Ze'ev Jabotinsky 
(Altalena). Paris, 1936.
A numbered copy of a 125 copies edition, with 
Jabotinsky's handwritten signature. 302, [2] 
pages, 17.5cm. Fair condition. Moth-hole. Stains. 
Stained cover, torn, partly detached.

Opening Price: $400

239. ז'אק ליפשיץ – מכתב ורשימה אוטו־
ביוגרפית, שנות ה-30

למערכת  ממוען  בכתב-יד,  מכתב  ליפשיץ,  (יעקב)  ז'ק 

גבריאל  בעריכת  "גזית",  ולספרות  לאמנות  [כתב-העת 

טלפיר]. פריז, שנות ה-30.

שחבר  אוטוביוגרפית  לרשימה  מוקדש  המכתב  רוב 

עבו־ והצגת  בפריז  לימודיו  ועד  מהולדתו  החל  ליפשיץ, 

דותיו במוזיאונים וגלריות. "חיי אינם מלאים כל אירועים 

מיוחדים", הוא מציין. רוסית. דף 27 ס"מ כתוב משני צידיו. 

מבקר  מעזבון  חורי-תיוק.  כתמי-חלודה,  סימני-קיפול, 

האמנות, עורך כתב העת "גזית", גבריאל טלפיר.

פתיחה: $120

240. זכרונות לבן ירושלים – מכתב מדוד ילין 
ליהושע חנקין, 1929

ב"ר  יהושע  מאת  תקצ"ד-תרע"ח,  לבן-ירושלם  זכרונות 

דוד ילין [אביו של דוד ילין]. ירושלים, תרפ"ד [1924]. 

יותר  מאוחר  הודבק  הקדמית  הכריכה  של  הפנימי  בצדה 

דוד  של  בכתב-ידו  שטינפלד)  פנחס  (על  מכתב-המלצה 

ילין, ממוען אל גואל אדמות עמק יזרעאל, יהושע חנקין. 

דף 22.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

239. Jacques Lifshitz – Letter and 
Autobiographical List, 1930's
Jacques (Ya'akov) Lifshitz, handwritten letter, 
addressed to the editor ["Gazit" periodical for 
art and literature edited by Gabriel Talpir]. 
Paris, 1930's.
Most of the letter is dedicated to an autobio-
graphical list compiled by Lifshitz, starting with 
his birth through his studies in Paris and exhibit-
ing his works in museums and galleries. "my life 
is full with special events", he mentions. Russian. 
27cm leaf, written on both sides. Folding marks, 
foxing and filing holes. From the estate of Gabriel 
Talpir, art critic and editor of "Gazit" periodical.

Opening Price: $120

240. Zichronot LeBen Yerushalayim 
– Letter from David Yelin to 
Yehoshua Hankin, 1929 
Zichronot LeBen Yerushalem 1834-1918, by 
Yehoshua ben David Yelin [father of David 
Yelin]. Jerusalem, 1924.
On inner side of front cover was mounted at a 
later date a letter of recommendation(for Pinchas 
Steinfeld) handwritten by David Yelin, addressed 
to the redeemer of Emek Yizrael Lands, Yehoshua 
Hankin. Leaf 22.5cm. Good condition.

Opening Price: $120

241. המשורר בער האראוויץ – הקדשה ואיור – 
וינה, 1929

הקדשה  הורוביץ),  האראוויץ (1895-1942  בער  המשורר 

בכתב-יד. וינה, יולי 1929.

הקדשה ביידיש, בראשה איור חד-קרן מכונף. דף 22 ס"מ. 

מצב טוב. מעט קמטים וסימני-קיפול.

פתיחה: $200

238
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241. Poet Ber Horowitz – Dedication 
and Illustration – Vienna, 1929 
The poet Ber Horowitz (1895-1942), handwrit-
ten dedication. Vienna, July 1929. Dedication 
in Yiddish, with an illustration of a winged 
unicorn. Leaf 22cm. Good condition. Few creases 
and folding marks.

Opening Price: $200

242. אברהם סוצקבר – הקדשה לנחמן מייזל 
על "סיביר"

סיביר – פָאעמע, אברהם סוצקעווער. איורים מאת מארק 

שאגאל. ירושלים, תשי"ג [1953].

סוצקבר,  של  בכתב-ידו  חתומה  הקדשה  השער  דף  לפני 

כתמי- בינוני.  מצב  ס"מ.   33 דף,   [23] מייזל.  נחמן  לחבר 

חלודה קשים. כריכה פגומה, ללא מעטפת נייר.

פתיחה: $120

242. Avraham Sutzkever – 
Dedication for Nachman Meizel on 
"Sibir" 
Sibir – poeme, Avraham Sutzkever. Illustrations 
by Marc Chagall. Jerusalem, 1953.
Preceding title page is a handwritten signed 
dedication by Sutzkever, to his friend Nachman 
Meizel. [23] leaves, 33cm. Fair condition. Remarkable 
foxing marks. Damaged binding, no paper-cover.

Opening Price: $120

243. רחל ינאית בן-צבי – שני מכתבים חתומים
רחל ינאית בן-צבי, שני מכתבים. ירושלים, 1962, 1966. 

בסופו  כתיבה,  במכונת  מודפס  דפים,  שלשה  בן  מכתב   ◆
מספר מלים בכתב-יד וחתימתה של בן-צבי. המכתב עוסק 

בזכרה של מניה שוחט. ◆ מכתב בכתב-יד, משני צדדיו של 

דף נייר קטן. 21 ס"מ; 17.5 ס"מ, מצב טוב. 

פתיחה: $100

243. Rachel Yanait Ben Zvi – Two 
Signed Letters
Rachel Yanait Ben Zvi, two letters. Jerusalem, 
1962, 1966.
Three-leaves letter, typewritten, ending with a 
few handwritten words and signed by Ben Zvi. 
The letter concerns the remembrance of Mania 
Shochat. ◆ Handwritten letter on both sides of 
a small paper leaf. 21cm; 17.5cm, good condition.

Opening Price: $100

244. מחזה של י"ל פרץ עם תיקונים בכתב-יד
ביינאכט אויפן אלטן מארק [לילה בשוק הישן], פון יצחק 

לייביש פרץ.

גרסה מודפסת במכונת-כתיבה ומשוכפלת בסטנסיל של 

המחזה, עם תיקונים רבים בכתב-יד והערות בימוי. יידיש. 

ראשונים  דפים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   28 עמ',   42  ,[2]

ועטיפה מנותקים חלקית, עם קרעים. חותמות בעלים.

פתיחה: $120

244. Play by I.L. Peretz with 
Handwritten Corrections 
Bi nakht oyfen alten mark [night in the 
old market], by Yitzchak Leibush Peretz. 
Typewritten version of the play, stenciled, with 
many handwritten corrections and direction 
comments. Yiddish. [2], 42 pages, 28cm. Good 
condition. Stains. First leaves and cover partly de-
tached, with tears. Ownership ink-stamps.

Opening Price: $120 241
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245. תיאטרון "הבימה" – ברלין, 1928 – חתימות
 Habima, Hebraisches Theater, Bernhard Diebold

[הבימה, תיאטרון עברי]. ברלין-וילהלמשדורף, 1928.

תצ־ עם  לוחות   32 כולל  "הבימה",  תיאטרון  אודות  ספר 

לוחות  חמשה  התיאטרון.  שחקני  של  איכותיים  לומים 

צבי  מסקין,  אהרן  השחקנים  של  בחתימות-ידם  חתומים 

פרידלנד, יהודה רובינשטיין ו-ל. וורשבר. 19 עמ', 32 לוחות, 

22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים ופגמים בעטיפה. 

פתיחה: $350

246. אנצו סירני – הקדשה על ספר
Jews and Arabs in Palestine [יהודים וערבים פלש־
וקולוניאליסטית,  לאומית  בעיה  בנושא  מחקרים  תינה]. 

בעריכת אנצו סירני ור. א. אשרי. ניו-יורק, 1936. 

מאמרים מאת דוד בן-גוריון, חיים ארלוזורוב, אנצו סירני 

ועוד. בפתח הספר הקדשה בכתב ידו של אנצו סירני, לד"ר 

איטליה,  יליד   ,(1905-1944) סירני  אנצו  רופין.  [ארתור] 

פעיל ציוני ושליח עליה למדינות שונות בתקופת מלחמת 

העולם השניה. ארגן משלחת צנחנים לפרטיזנים באירופה 

הכבושה, נתפס ע"י הנאצים ונרצח בדכאו. 315 עמ', 18.5 

ס"מ. מצב טוב, כריכה מנותקת מגוף הספר.

פתיחה: $120

245. "Habima" Theater – Berlin, 1928 
– Signatures  
Habima, Hebraisches Theater, Bernhard 
Diebold [Habima, Hebrew Theater]. Berlin –
Wilhelmsdorf, 1928.
Book about "Habima" theater, containing 32 
photograph-plates of theater's actors. Five plates 
are hand-signed by actors Aharon Messkin, Zvi 
Friedland, Yehuda Rubinstein and L. Warshaver. 
19 pages, 32 plates, 22.5cm. Good condition. Stains. 
Tears and damages to cover.

Opening Price: $350

246. Enzo Sereni – Dedication on a 
Book 
Jews and Arabs in Palestine. Studies of a na-
tional and colonialistic problem, edited by Enzo 
Sereni and R. A. Asheri, New York, 1936.
Essays by David Ben-Gurion, Haim Arlozorov, 
Enzo Sereni and others. The book opens with a 
handwritten dedication by Enzo Sereni, to Dr. 
[Arthur] Rupin. Enzo Sereni (1905-1944), born 
in Italy, zionist activist and Aliyah missionary 
to different countries during World War II. 
Organized a delegation of paratroopers to the 
partisans in conquered Europe, was captured 
by the Nazis and killed in Dachau. 315 pages, 
18.5cm. Good condition, binding detached.

Opening Price: $120

247. ש"י עגנון – הקדשה על ספר, 1919
 ,Judischer Verlag גבעת החול, מאת ש"י עגנון. הוצאת

ברלין, 1919.

מרובעות  באותיות  המחבר  הקדשת  השער  דף  לפני 

ברורות: "בברכה למרת לואיזה רופין מאת המחבר". עח, 

[1] עמ', 16 ס"מ. מצב טוב. כריכה קשה, שונה מן הכריכות 

הרגילות בספר זה.

פתיחה: $120

247. Agnon – Dedication on a Book, 
1919 
Givat HaChol by Y.S. Agnon. Judischer Verlag, 
Berlin, 1919.
Preceding title-page appears author's handwrit-
ten dedication in clear, square letters: "with 
greetings to Mrs. Louisa Rupin from the author". 
78, [1] pages, 16cm. Good condition. Hard cover, dif-
ferent from the regular bindings of this book.

Opening Price: $120

248. שאול טשרניחובסקי – הקדשה על ספר
הוצאת  טשרניחובסקי.  שאול  מאת  שירים,  אדמה,  ראי, 

שוקן, ירושלים, 1940.

מייזל-שוחט,  המחברלחנה  הקדשת  השער  דף  לפני 

ואליעזר  "לחנה  בנהלל:  החלקאי  בית-הספר  מייסדת 

מצב  ס"מ.   19 עמ',   193 בנהלל".  בקורי  מזכרת  היקרים, 

טוב, כתמי חלודה.

פתיחה: $120

246

247

248



חתימות, כתבי-יד וארכיונים | 99 

248. Shaul Tchernichovsky – 
Dedication on a Book
Re'i Adamah, Poems, by Shaul Tchernichovsky. 
Schocken Publishing, Jerusalem, 1940. 
Preceding title-page appears author's dedica-
tion: "Dear Hanah and Eliezer, souvenire of my 
visit to Nahalal". 193 pages, 19cm. Good condition, 
foxing-marks.

Opening Price: $120

249. אבא הלל סילבר וד"ר עמנואל ניומן
תפריט סעודה לכבוד ד"ר עמנואל ניומן, נשיא ההסתדרות 

הציונית האמריקנית. ניו-יורק, מאי 1949, עם חתימותיהם 

של אבא הלל סילבר, עמנואל ניומן ואבא אבן.

ניומן.  ד"ר  של  תמונתו  החיצוני  בצדו  מודפס,  תפריט 

ניומן (1893-1980) היה עוזרו הפוליטי וידידו האישי של 

המנהיג הציוני-אמריקני, אבא הלל סילבר, ושניהם פעלו 

מדינת  של  הקמתה  לקראת  הדיפלומטי  במישור  רבות 

ישראל. 25.5 ס"מ, [3] עמ'. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $150

249. Menu with Signatures by Aba 
Hillel Silver and Dr. Emanuel 
Newman
Menu of dinner in honor of Dr. Emanuel 
Newman, president of the American Zionist 
Organization. New York, May 1949, with sig-
natures by Aba hillel Silver, Emanuel Newman 
and Aba Even. Printed menu, on outer side 
picture of Dr. Newman. Newman (1893-1980) 
was political assistant and close friend of the 
American-Zionist leader, Aba Hillel Silver. Both 
were active on the diplomatic front for the estab-
lishment of the State of Israel. 25.5cm, [3] pages. 
Very good condition.

Opening Price: $150

250. ספר המופת – חתימות רבות
ספר המופת, אנשי מופת ומעש בישראל, בעריכת מיכאל 

בר-זהר. 1988.

פוליטי־ של  חתימות  הקדמיים (פורזץ) 32  הבטנה  בדפי 

בו.  נזכרים  או  לספר,  מאמרים  חברו  אשר  ואמנים  קאים 

ביניהם: אריה לובה אליאב, רחבעם זאבי, שושנה דמארי, 

דן בן-אמוץ, שמעון פרס ואחרים. 27 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $220

250. Sefer HaMofet – Many 
Signatures
Sefer HaMofet, Anshey Mofet UMa'as BeIsrael, 
edited by Michael Bar Zohar. 1988.
On vorsatz appear 32 signatures of politi-
cians and artists who composed essays for this 
book or are mentioned in it. Amongst them: 
Aryeh Liuba Eliav, Rechavam Ze'evi, Shoshana 
Damari, Dan Ben Amotz, Shimon Peres and 
others. 27cm. Good condition.

Opening Price: $220

251. דוד בן-גוריון – הקדשה על ספרו "זכרונות"
זכרונות, דוד בן-גוריון. תל-אביב, 1971.

עם  בן-גוריון,  של  בכתב-ידו  קצרה  הקדשה  השער  בדף 

מנותקת  כריכה  טוב.  מצב  ס"מ.   23.5 עמ',   765 חתימתו. 

חלקית.

פתיחה: $250

251. David Ben Gurion – Dedication 
on his Book "Zichronot"
Zichronot [Memories], David Ben Gurion. Tel 
Aviv, 1971.
A short dedication on title page handwritten 
and signed by David Ben Gurion. 
765 pages, 23.5cm. Good condition. Binding partly 
detached.

Opening Price: $250

249
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252. הערות לדיון בטחוני – משה דיין – מאי 
1967

במהלך  או  לקראת  נכתבו  בכתב-יד,  הערות  עם  דפים 

במאי   21 ישראל.  של  הבטחוני  במצבה  העוסקת  ישיבה 

1967 (כשבועיים לפני מלחמת ששת הימים).

ההערות:  בין  דיין?].  [משה  ד."  "משה  נכתב  הדף  בראש 

היחידים  הרוסים,  אצל  בסיני", "לשאול  המערך  "להגביר 

תותחנים,  הרבה   – "בסיני  הרוסים";  היו  הופתעו  שלא 

אשכול  לוי  של  כהונתו  נגד  והערות  מיוחדת"  תחמושת 

כשר הבטחון – "הצעתי שנגיד בכנסת למה דורשים הת־

פטרות מאשכול, ראיתי בזה כשלון בטחוני". [3] עמ', 27.5 

ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, סימני-קיפול. 

פתיחה: $120

252. Comments on a Security 
Discussion – Moshe Dayan – May 1967
Leaves with handwritten comments, written 
towards or during a meeting regarding the secu-
rity situation of Israel. May 21, 1967 (two weeks 
prior to the Six Day War).
On top of the leaf appears "Moshe D." [Moshe 
Dayan?]. Amongst the comments: "Strengthen 
the arrangements in Sinai", "enquire with the 
Russians, the only ones who were not surprised 
were the Russians"; "In Sinai – many artillery 
corps, special ammunition" and comments 
against the role of Levi Eshkol as Minister of 
Defence – "I suggest that we present in the 
Knesset our arguments supporting the resig-
nation of Eshkol, I regarded this as a security 
failure". [3] leaves, 27.5cm. Good condition. Several 
stains, folding-marks.

Opening Price: $120

253. הוועד לפירוז גרעיני של ישראל – אוסף 
מכתבים, שנות ה-60

חבר  נתן,  עמוס  למר  ממוענים  ומסמכים  מכתבים  כ-15 

הועד לפירוז גרעיני של ישראל וערב, רובם על-גבי נייר 

מכתבים רשמי של הועד. שנות ה-60. 

בעתונות,  ומאמרים  גילויי-דעת  פרסום  המכתבים:  תוכן 

מכתבים  מספר  שוטפים.  ותיאומים  פגישות  קביעת 

ומראשי  הועד  מפעילי  ִלבֶנה,  אליעזר  הכנסת  חבר  מאת 

האקטיביסטים במפלגת מפא"י. באחד המכתבים: "אחרי 

שקיבלנו את מרבית [ה]תיקונים, התנהל ויכוח אחרון בין 

פרופ' ליבוביץ, שדרש בכל תוקף להדגיש ברורות את פגי־

עותה הגרעינית היתירה של ישראל לעומת מצרים, בעוד 

בציבור  נופיע  שלא  כדי  זו  עובדה  להצניע  רצה  שליבנה 

כ'פחדנים'". כ-15 מסמכים שונים, חלקם בני מספר דפים. 

גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $200

253. The Committee for Israel's 
Nuclear Demilitarization – 
Collection of Letters, 1960's
About 15 letters and documents addressed to 
Mr. Amos Nathan, member of the Committee 
for Nuclear Demilitarization of Israel and the 
Arab states, most of them on the committee's 
official stationery. 1960's.
Contents of letters: publication of declarations 
and articles in newspapers, setting meetings and 
current coordinations. Few letters by Knesset 
member Eliezer Livneh, one of the committees 
activists and one of the Mapai party activists. 
About 15 different documents, some consist of a 
few leaves. Various sizes, good condition.

Opening Price: $200

254. אלי ויזל – הקדשה על ספר
The Jews of Silence, מאת אלי ויזל. ניו-יורק, 1966.

לפני דף השער הקדשה בכתב-יד של אלי ויזל. 143 עמ', 

20.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $150

254. Elie Wiesel – Dedication on a 
Book
The Jews of Silence, by Elie Wiesel. New York, 
1966.
Preceding title page a handwritten dedication 
by Elie Wiesel. 143 pages, 20.5cm. Very good 
condition.

Opening Price: $150

252
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255. כנסת ראשונה / התאחדות התימנים – 
שלשה פריטים

מכתב "תעודת יושר ע"ד פעולה צבורית", מאשר כי שלום 

חברי  של  רבות  חתימות  ציבור.  פעיל  הוא  הרמתי  כהן 

היו"ר,  חתימת  וביניהם  בא"י"  התימנים  התאחדות  "מרכז 

זכריה גלוסקא, חבר הכנסת הראשונה. מקור + העתק, עם 

אוכלוסין   ◆ המקורי.  במסמך  החותמים  שמות  העתקת 

וחברה בעמים ובישראל, מאת יצחק ָקֵנב. ירושלים, 1957. 

הראשונה  הכנסת  חבר  המחבר,  הקדשת  השער  דף  לפני 

גודל  מסמכים,  שלשה  סה"כ  לבון.  לפנחס  מפא"י,  מטעם 

ומצב משתנים.

פתיחה: $150

255. First Knesset - Yemenites 
Association – Three Items
Letter certifying that Shalom Cohen HaRamati 
is a public activist. Many signatures by mem-
bers of the "Eretz Israel Yemenites Association 
Center", including the chairman, Zecharya 
Gluska, member of the first Knesset. Original 
+ copy, with copying of signatories on original 
letter. ◆ Population and society in the world and 
in Israel, by Yitzchak Kanev. Jerusalem, 1957. 
Preceding title page appears the dedication of 
the author, member of the first Knesset as Mapai 
delegate, to Pinchas lavon. Total of three items, 
Size and condition varies.

Opening Price: $150

256. גרשם שלום – מכתב בכתב-יד, 1979
תשל"ט  ניסן  ירושלים,  בכתב-יד.  מכתב  שלום,  גרשם 

.[1979]

מהרדב"ז  בקבלה  בכתב-יד  עוסק  רבינזון,  מר  אל  ממוען 

ששלום מעונין בעותק שלו. דף 21.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

256. Gershom Shalom – 
Handwritten Letter, 1979 
Gershom Shalom, handwritten letter. Jerusalem, 
Nissan 1979.
Addressed to Mr. Robinson, studies a Kabalic 
manuscript by the RADBA"Z. Shalom is inter-
ested in a copy. Leaf 21.5cm. Good condition.

Opening Price: $120

257. אוסף הקדשות וחתימות
55 אוטוגרפים, חתימות והקדשות בכתב-יד.

שז"ר,  זלמן  שוקן,  זלמן  שלמה  ראוויטש,  מלך  אז"ר, 

גרזו־ ויהודה  בן-יהודה  מחמדה  לווה  להיינריך  מכתבים 

ברל  ברקוביץ,  י"ד  שמעונוביץ,  דוד  פיכמן,  יעקב  בסקי, 

כצנלסון, דוד ילין, קדיה מולודובסקי, ארתור רופין, אשר 

קובנר,  אבא  אוסישקין,  מנחם  רבן,  זאב  בגין,  מנחם  ברש, 

יצחק בן-צבי ורחל ינאית בן-צבי, משה שרת, אנדה עמיר, 

דוד בן-גוריון, ואחרים. גודל ומצב משתנים. חלקם פסות-

נייר, מכתבים או גזירים.

פתיחה: $400

257. Collection of Dedications and 
Signatures
55 Handwritten autographs, signatures and 
dedications.
Aza"r, Melech Ravich, Shlomo Zalman Schocken, 
Zalman Shaza"r, letters to Heinrich Loewe from 
Hemda Ben-Yehuda and Yehuda Grozovsky, 
Ya'akov Fichman, David Shimonovitch, Y.D. 
Berkovitch, Berl Katzenelson, David Yelin, 
Kadia Molodovsky, Arthur Rupin, Asher Barash, 
Menachem Begin, Ze'ev Raban, Menachem 
Ussishkin, Aba Kovner, Yitzchak Ben-Zvi and 
Rachel Yana'it Ben-Zvi, Moshe Sharet, Anda 
Amir, David Ben-Gurion and others. Various 
sizes and conditions. Some on pieces of paper, on 
letters or paper-cuttings.

Opening Price: $400

258. יהודה ליב לוין (יהל"ל) – מכתבים בכתב-יד
יהודה ליב לוין (יהל"ל 1844-1925) – פובליציסט, מסאי, 

משורר וסופר עברי משכיל, מראשוני "חבת ציון":

אל  יהל"ל,  מאת  בכתב-יד,  גלויות  ושתי  מכתבים  חמשה 

אחותו, 1913. בחלק מהמכתבים הוא חותם "אחיך אוהבך 

אל  יהל"ל,  מאת  בכתב-יד  גלויה   ◆ יהלל".  ציון,  באהבת 

כתב-יד,   ◆ יהל"ל.  של  מודפס  פורטרט   ◆ יקרה".  "עבריה 

סיפור "עששית החנוכה", ממוען אל "אשר". ◆ גלויה מאת 

מ. קליינר (מחבר הספר "בעולם הספקות", קייב, 1912). 

חלק  בינוני-גרוע.  מצב  משתנה.  גודל  פריטים.   11 סה"כ 

מהמכתבים קרועים למספר חלקים. כתמים.

פתיחה: $200
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258. Yehuda Leib Levine (Yehalel) – 
Handwritten Letters 
Yehuda Leib Levine (Yehalel 1844-1925) – publi-
cist, poet and intellectual writer, of the founders 
of "Hibat Zion" movement:
Five letters and two handwritten postcards, 
by Yehalel, to his sister, 1913. Some letters 
are signed: "Your loving brother, Yehalel". ◆ 
Postcard handwritten by Yehalel, to "Dear 
Israelite Woman". ◆ Printed portrait of Yehalel. 
◆ Manuscript, "Ashashit Hanukah" story, ad-
dressed to "Asher". ◆ Postcard from M. Kleiner 
(author of "BeOlam HaSfekot". Kiev, 1912). Total 
of 11 items, Size varies. Fair-poor condition. Some 
letters torn into a few pieces. Stains.

Opening Price: $200

259. ריכרד קאופמן – ארכיון מכתבים גדול- 
פרנקפורט 1909-1913

האדריכל  של  בכתב-ידו  וגלויות  אישיים  מכתבים  ארכיון 

ריכרד קאופמן, 1909-1913.

ערים  ומתכנן  אדריכל   -  (1887-1958) קאופמן  ריכרד 

בדרמש־ אדריכלות  למד  פרנקפורט,  יליד  יהודי-גרמני 

עלה  בפרנקפורט.  אדריכלות  משרד  וניהל  ובמינכן  טדט 

לארץ בשנת 1920. נחשב לאחד האדריכלים המשפיעים 

למעלה  תכנן  ישראל.  בארץ  הבנייה  בתולדות  ביותר 

ממאה יישובים חקלאיים, בכללם קיבוצים ומושבים, וכן 

על  מכרעת  השפעה  והשפיע  עירוניים  ויישובים  שכונות 

מבנה היישוב בישראל.

הארכיון כולל:

◆ 31 גלויות בכתב-יד, נשלחו על-ידי ריכרד קאופמן אל 
 ,Freiburg  – פרייבורג  (בעיר  עליזה  רעייתו  ואל  אביו 

מתייחס  בגלויות  בגרמניה.  שונות  מערים  גרמניה), 

ענייני  המקצועיים,  עיסוקיו  אישיים,  לעניינים  קאופמן 

כספים ועוד. גלויה אחת ממוענת אל ד"ר וייל בפרייבורג.

259. Richard Kaufman –Archive of 
Letters – Frankfurt, 1909-1913 
Archive of personal letters and postcards 
handwritten by architect Richard Kaufman, 
1909-1913.
Richard Kaufman (1887-1958) – Jewish architect 
and city-planner of German origin, born in 
Frankfurt, studied in Darmstadt and Munich 
and managed an architect's office in Frankfurt. 
Made Aliya to Eretz Israel in 1920. Considered 
as one of the most influential architects in the 
history of construction in Israel. Planned more 
than one hundred agricultural settlements, 
including Kibutzim and Moshavim, as well as 
urban neighborhoods and significantly affected 
the Yishuv in Israel.
Archive includes:
◆ 31 handwritten postcards, sent by Richard 
Kaufman to his father and to his wife Aliza 
(in Freiburg, Germany), from various cities in 
Germany. In the postcards Kaufman refers to 
personal matters, his professional activities, 
financial matters and more. One postcard is ad-
dressed to Dr. Weil in Freiburg.
◆ 8 Handwritten letters, on Kaufman's statio-
nery – "RK" – addressed to relatives and family 
members in Freiburg, 1911-1912. Include land-
scape descriptions, professional plans, writings 
in memory of his father and more.
Total of 39 items. Attached: blank stationery sheets.

Opening Price: $1800

של  רשמי  נייר-מכתבים  על  בכתב-יד,  מכתבים   8 ◆
משפחתו  ובני  קרוביו  אל  ממוענים   –  "RK"  - קאופמן 

בפרייבורג, 1911-1912. כוללים תיאורי נוף, תוכניות מק־

צועיות, דברי-זכרון על אביו ועוד.

ניירות-מכתבים  מצורפים:  טוב.  מצב  פריטים.   39 סה"כ 

רשמיים של קאופמן, ריקים.

פתיחה: $1800

260. מכתבים המתעדים את ביקור הקיסר 
בארץ ישראל, 1898

קָנקפּוס  הרמן  הגרמני  הצייר  ששלח  וגלויות  מכתבים   6

אנג'לה  לרעייתו   (Hermann Knackfuß, 1848-1915)

כחלק  בפלשתינה,  ממסעו  גרמניה,   ,(Cassel) בקאֶסל 

מהפמליה המלווה את הקיסר וילהלם ה-2 בביקורו. יפו, 

מציג  במכתביו   .1898 אוקטובר-נובמבר  ובירות,  קהיר 

וכן  התיכון  הים  לחופי  מערי-נמל  נוף  תיאורי  קנקפוס 

חוויות מביקוריו ביפו ובירושלים. גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $900
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260. Letters Documenting the 
Kaiser Visit to The Holy Land, 1898  
6 Letters sent by the German Painter Herman 
Knackfuß (1848-1915) to his wife Angela in 
Cassel, Germany, from his trip to Palestine, as 
member of the entourage accompanying Kaiser 
Wilhelm II during his visit. Jaffa, Cairo and 
Beirut, October-November 1898. Knackfuß de-
scribes in his letters the views of Mediteranean 
ports and his impressions of his visit to Jaffa and 
Jerusalem. Size varies, good condition.

Opening Price: $900

261. המושבות היהודיות בפלשתינה – כ"י של 
חוקר א"י קלוד קֹוְנֶדר

 Jewish Colonies in Palestine, by Major C. R.
Conder [Claude Reignier] [המושבות היהודיות בפ־
לשתינה], מאת מייג'ור קלוד קונדר. [אנגליה, סוף המאה 

ה-19 או ראשית המאה ה-20].

הירדן  עבר  וממפה  ישראל  ארץ  חוקר  מאת  כתב-יד 

מספר  בעל   ,(1848-1910) קונֶדר  הארכיאולוג  המזרחי, 

וארץ  ירושלים  מואב,  עמי  של  ההיסטוריה  על  ספרים 

מקוריות  את  לקבוע  שנדרשו  המומחים  בין  ישראל, 

בסוף  א"י  במושבות  עוסק  כתב-היד  שפירא".  "מגילות 

המאה ה-19 ונזכרות בו, בין השאר, המושבות פתח-תקוה, 

 25 כתב-יד,  דף   39 ועוד.  ראש-פינה,  ראשון-לציון,  גדרה, 

מאוסף  כתמים.  ומעט  בשוליים  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ. 

פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $600

261. Jewish Colonies in Palestine – 
Manuscript by a Researcher of Eretz 
Israel Claude Conder
Jewish Colonies in Palestine, by Major C. R. 
[Claude Reignier] Conder. {England, late 19th 
or early 20th century].
Manuscript by researcher of Eretz Israel and 
Transjordan, archaeologist Conder (1848-1910), 
author of a few books about the history of the 
Moabites, Jerusalem and Eretz Israel, amongst 
the experts who were asked to verify the origi-
nality of "Megilot Shapira". The manuscript 
deals with colonies in Eretz Israel in the end of 
the 19th century, Petach Tikva, Gedera, Rishon 
LeZion, Rosh Pina and others are mentioned. 
39 leaves, 25cm. Good condition. Tears to borders 
and a few stains. From Prof. Chimen Abramsky's 
private collection.

Opening Price: $600

262. יומן חלוץ בכתב-יד – מיכאל ולצר, 
1929-1934

יומן עב-כרס בכתב-ידו של החלוץ מיכאל (מישה) ַוְלֶצר. 

פולין וארץ-ישראל, יוני 1929 עד אפריל 1934. 

פולין,  בלאנצוֹט,  נכתבה  ראשיתו  בפרטים.  עשיר  יומן 

הקונגרס  הרצל,  של  לפטירתו  השנה  יום  בה  ונזכרים 

הציוני ה-16, תרומה לקק"ל, ועניינים ציוניים ו"חלוציים" 

נוספים. המשכו בפלשתינה, החל מערב ראש השנה תר"ץ, 

באוהל בנס-ציונה.נזכרים בו טיול בירושלים, מחשבות על 

ענייני דיומא ומאורעות פוליטיים בארץ. מאוחר יותר עבר 

מצפון- ארעי  התיישבות  אתר   – מיכאל"  ל"גבעת  ולצר 

במזרע,  גם  יומן  פרקי  נכתבו  ואחר-כך  לנס-ציונה  מערב 

תל-אביב, רמתיים-עין-חי וכפר מל"ל. ולצר [עורך מספר 

שמות  בפרטים,  מעתיר  פולין]  יהדות  לתולדות  ספרים 

חיי  בהבנת  חשיבות  ליומן  המקנים  ואוירה,  הווי  תיאורי 

מ-600  למעלה  ה-30.  שנות  של  ישראל  בארץ  היום-יום 

דפים כתובים. מצב טוב. כרך מפורק.

פתיחה: $400

262. Diary Handwritten by a 
Chalutz – Michael Waltzer, 
1929-1934 
Diary handwritten by the Chalutz Michael 
(Misha) Waltzer. Poland and Eretz Israel, June 
1929 until April 1934.
Detailed diary. The beginning was written in 
Lantzot, Poland, and mentioned in it are Herzl's 
memorial day, the 16th Zionist Congress, 
Donation to JNF, and some other Zionist and 
"Chalutzim" matters. The diary continues in 
Palestine, on the eve of Rosh HaShana 1930 in 
a tent in Nes-Ziona. Further on the writer men-
tions a trip to Jerusalem, thoughts about every-
day matters and political events in the country. 
Waltzer moved to "Givat Michael" – a tempo-
rary settlement north-west of Nes Ziona and 
later he continued to write in Mizra, Tel Aviv, 
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263. כתב-יד – החיים בפלשתינה – חיפה, 1927
אויפן כביש (די פרָאזע פון אונזער לעבן אין פאלעסטינע) 

לייבל  מאת  בפלשתינה),  חיינו  של  הפרוזה  הכביש,  [על 

(שמעון) חיין (שמעוני). חיפה, מארס 1927.

בפלשתינה  החיים  של  תיאור  הכוללת  כתב-יד  מחברת 

מנקודת מבטו של פועל העוסק בסלילת כבישים. יידיש. 

לייבל חיין (1890-1974) – סופר ופובליציסט, חבר מספר 

ספרים וכתב בעתונות. מצורף ספר פרי עטו. [1], 35 דף, 

21 ס"מ. מצב טוב. קרעים בדפים ראשונים ואחרונים, מעט 

כתמים.

פתיחה: $180

264. אסופת-מכתבים מתלמיד בית המדרש 
לרבנים בברלין

השלשים  בשנות  השכלה  מרודפי  לאחד  מכתבי-זכרון, 

ולוקטו  ה-19  המאה  בסוף  [נכתבו  הנוכחית.  מהמאה 

למחברת בשנות ה-30]. 

בברלין  שנכתבו  בכתב-יד,  אסופת-מכתבים  ובה  מחברת 

ובפאריז בשנות ה-70 של המאה ה-19, בידי תלמיד בית 

רבים  שמות  נזכרים  במכתבים  בברלין.  לרבנים  המדרש 

של מורים בסמינר, והם מבטאים את רוח התקופה. כתב-

היד נתגלגל לידיו של הסופר, הפובליציסט וחבר הכנסת 

בכתב-יד,  הערה  עליו  כתב  אשר   ,(1902-1982) סדן  דב 

של  בכתב-ידו  (מכתב  פרענקל  אליעזר  ידידו  אל  ושלחו 

סדן מצורף). 47 עמ' כתובים, 22.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

263. Manuscript – Life in Palestine – 
Haifa, 1927
Oyfn kvish (di prose fun unzer lebn in Palestine)
[On the road, the prose of our life in Palestine], 
by Leibl (Shimon) Chayin (Shimoni). Haifa, 
March 1927. Handwritten notebook including a 
description of life in Palestine from the point of 
view of a worker paving roads. Yiddish.
Leibl Chayin (1890-1974) – writer and publicist, 
wrote a few books and published in newspapers. 
Attached is one of his books. [1], 35 leaves, 21cm. 
Good condition. Tears to first and last leaves, few 
stains.

Opening Price: $180

264. Collection of Letters from a 
Disciple in the Seminary for Rabbis 
in Berlin  
Letters to one of the intellectuals in the 1930's. 
[Written in the late 19th century and compiled 
in a notebook during the 1930's].
Notebook with a collection of handwritten let-
ters, written in Berlin and Paris in the 1870's, 
by a disciple in the Beit Midrash for Rabbis in 
Berlin. Many names of teachers in the seminar 
are mentioned in the letters reflecting the peri-
od's atmosphere. The manuscript found its way 
to the hands of the writer, publicist and Knesset 
member Dov Sadan (1902-1982), who added a 
handwritten comment, and sent it to his friend 
Eliezer Frenkel (attached handwritten letter by 
Sadan). 47 written pages, 22.5cm. Good condition.

Opening Price: $300

Ramatayim-Ein Chai and Kefar Mala"l. Waltzer 
[who edited a few books about the History of 
Polish Jewry] goes into many details, mentions 
names and describes the way of life and atmo-
sphere with much precision which turns the 
diary into an important document contributing 
to the comprehension of daily life in Eretz Israel 
in the 1930's. More than 600 written leaves. 
Good condition. Volume disassembled.

Opening Price: $400

265. הסופר יעקב וסרמן – התכתבות עם 
הוצאת "מצפה", שנות ה-30

ווסרמן,  יעקב  היהודי-גרמני  הסופר  בין  חליפת-מכתבים 

"מצפה",  הוצאת  נציג  צ'צ'יק,  יהושע  המו"ל  ובין 

 .1932-1934

4 מכתבים מיעקב וסרמן וממזכירתו (שניים מהם חתומים 

בידי וסרמן); 4 מכתבים מטעם הוצאת "מצפה", האחרון 

הנו מכתב תנחומים למשפחת וסרמן, לאחר פטירתו של 

נפטר  גרמניה  יליד   –  (1873-1934) וסרמן  יעקב  יעקב. 

תמורת  התשלום  בגובה  עוסקים  המכתבים  באוסטריה. 

מאוריציוס",  "פרשת  (הספרים  בעברית  ספריו  פרסום 

נתפרסמו  משלו,  אחרים  וספרים  אנדרגסט"  "אטצל 

טוב.  מצב  משתנה,  גודל  ה-30).  בשנות  בהוצאת "מצפה" 

חורי-תיוק, קרעים קלים, בחלקם כתמי-חלודה רבים.

פתיחה: $150

265. Writer Jakob Wassermann – 
Correspondence with "Mitzpah" 
Publishing House, 1930's
Correspondence between the Jewish-German 
writer Jakob Wassermann and the publisher 
Yehoshua Chachik, representative of "Mitzpah" 
publishing house, 1932-1934.
4 Letters by Jakob Wassermann and his secre-
tary (two signed by Wassermann); 4 letters from 
"Mitzpah", the last is a letter of condolences to 
the Wassermann family following the passing of 
Jakob. Jakob Wassermann (1873-1934) – Born in 
the Germany, died in Austria. The letters con-
cern payment for the publication of his books in 
Hebrew. Size varies, good condition. Filing holes, 
slight tears, foxing to some of the letters.

Opening Price: $150
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266. יומן נער בחיפה, 1914-1915
שגריר  לימים   ,19 בן  (קיסרי),  קיזרמן  יוסף  של  יומנו 

ישראל במקסיקו. חיפה, 1914-1915.

המחבר  חודשים.  כשלשה  לאורך  נכתב  בכתב-יד,  יומן 

וגע־ שברוסיה  אהובתו  על  פיוטית  בלשון  לכתוב  מרבה 

מספרים  רשמים  העתיד,  לגבי  התלבטויות  אליה,  גועיו 

שקרא ופתגמים וציטוטים שליקט. מצורפים: שני כרטיסי 

מצב  ס"מ.  כתובים, 20.5  דף   [20] קיסרי.  יוסף  של  ביקור 

טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $150

266. Diary of a Youngster in Haifa 
1914-1915
Diary of Yosef Kaiserman (Keissari), 19, in time 
Israeli Ambassador to Mexico. Haifa, 1914-1915.
Diary handwritten during a period of three 
months. The author uses a poetic language when 
writing about his loved one in Russia and his 
longing for her, dilemmas about the future, im-
pressions of a book that he read and some prov-
erbs and citations that he collected. Attached: 
two calling cards of Yosef Keissari. [20] written 
leaves, 20.5cm. Good condition. Few stains.

Opening Price: $150

267. טיולנו לעמק – מחברת כתב-יד ואיורים
עדינה  מאת  ואיורים,  זכרונות  מחברת  לעמק,  טיולנו 

זכ־ הכוללת  מחברת  ה-40?].  שנות  ישראל,  ויסמן. [ארץ 

רונות מפורטים מטיול של ילדי בית-ספר לעמק יזרעאל, 

עם איורים צבעוניים. [17] דף, 21 ס"מ. מצב טוב. נקבי-עש.

פתיחה: $100

267. Our Trip to the Emek – 
Handwritten Notebook with 
Illustrations
Our trip to the Emek, notebook with memoires 
and illustrations, by Adina Weisman. [Eretz 
Israel, 1940's?]. Notebook with detailed descrip-
tions of school- children's trip to Emek Yizrael, 
with illustrations in color. [17] leaves, 21cm. Good 
condition. Moth-holes.

Opening Price: $100

268. ארכיון חבר הכנסת חיים כהן-מגורי
ארכיון גדול של חבר הכנסת חיים כהן-מגורי. 

תנועת  מטעם  כנסת  חבר   -  (1913-2000) כהן-מגורי 

השישית.  הכנסת  ועד  הראשונה  מהכנסת  וגח"ל,  החרות 

בתנועת  חבר  היה   ,1921 בשנת  לארץ  עלה  תימן,  יליד 

הארכיון  החרות.  ובתנועת  באצ"ל  חבר  בית"ר,  הנוער 

וחלקם  אישיים  חלקם  מכתבים,  מ-200  למעלה  כולל: 

בתנועות  וכחבר  כנסת  כחבר  פעילותו  בענייני  רשמיים 

מדיניים  בעניינים  מסמכים  עשרות  ובית"ר;  החרות 

(הצעות חוק, תזכירים ועוד); אגרות ועלונים של ארגונים 

שונים; עשרות שירים מפרי עטו, חלקם בכתב-יד וחלקם 

במכונת-כתיבה. סה"כ למעלה מ-400 פריטים. גודל ומצב 

משתנים.

פתיחה: $350

268. Archive of Knesset-Member 
Haim Cohen-Meguri 
Extensive archive of Knesset-Member Haim 
Cohen-Meguri.
Cohen-Meguri (1913-2000) – Knesset Member 
of Herut and Gahal parties, from the first to the 
sixth Knesset. Born in Yemen, made aliya in 
1921, member of Beitar Youth Movement, Etzel 
and Herut member. Archive includes: more than 
200 letters, some personal, others official con-
cerning his activity as a Knesset member and as 
a member of Herut and Beitar movements; tens 
of documents regarding political matters (law 
proposals, memorandums and more); missives 
and leaflets of various organizations; tens of his 
poems, some handwritten and others typewrit-
ten. Total of more than 400 items. Sizes and condi-
tions vary.

Opening Price: $350
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269. ארכיון כרזות מאוסף אברהם ליס – אירועי 
יידיש ותרבותה

ביידיש,  לאירועים  הקשורים  ומסמכים  כרזות  ארכיון 

ישראל,  ארץ  ליס.  אברהם  מאוסף  ותרבותה,  ספרותה 

שנות ה-40 עד שנות ה-60.

אברהם ליס (1913-1998) נולד בביאליסטוק ועלה לארץ 

ישראל בשנת 1936. פרסם מאמרי בקורת-ספרות בעתו־

נות בישראל, פולין, ליטא, דרום אמריקה ודרום אפריקה. 

"קול  של  ביידיש  הספרותית  הרדיו  תכנית  כעורך  שימש 

הוצאת  כעורך  ושימש  ניהל  שנים.   28 במשך  ישראל" 

וכיהן  ה-60  שנות  במהלך  פרץ-פארלאג"  ל.  "י.  הספרים 

שלו  הספרים  הוצאת  וכעורך  בית-שלום-עליכם  כמנהל 

עד יום מותו.

היידיש  חוגי  של  הענפה  הפעילות  את  ממחיש  הארכיון 

הארכיון  ולאחריה.  המדינה  הקמת  טרם  ישראל  בארץ 

כולל:

◆ 46 כרזות. חולון, נס-ציונה, כפר-סבא, תל-אביב, חיפה, 
נתניה וערים נוספות. ראשית שנות ה-40 עד שנות ה-60. 

הרצאות, אירועי-תרבות, מפגשים ספרותיים ביזמת חוגי-

יידיש שונים, כולם בהשתתפותו של אברהם ליס. ביניהן, 

ביידיש,  ישראל  קול  מאזיני  מפגשי  על  המודיעות  כרזות 

אירוח סופרי ומשוררי יידיש, קבלת-פנים חגיגית למשורר 

איציק מאנגער, ועוד.

ומסמכים  לאירועים  הזמנות  כרטיסי-כניסה,   16 ◆
והסטוריה,  עתונות  תרבות,  בנושאי  בהרצאות  הקשורים 

אורגנו  מהאירועים  רבים  ה-40.  שנות  במהלך  שנערכו 

בארץ  היהודיים  והעתונאים  הסופרים  "קלוב  ביזמת 

ישראל" (יידישער ליטעראטן און זשורנאליסטן-קלוב אין 

האגודה,  של  ריק  כרטיס-חבר  מצורפים:  ארץ-ישראל). 

שלום  ע"ש  תרבות  למען  האגודה  של  ניירות-מכתבים 

עליכם בארץ ישראל. 

גודל ממוצע לכרזות: 65X50 ס"מ. כולן מקופלות ושמורות 

במצב טוב, בתיק עור קטן. חלקן עם כתמי-חלודה. 

פתיחה: $2500

269. Posters Archive from the 
Collection of Avraham Lies – Yiddish 
Cultural Events
Archive of posters and documents related to 
events in Yiddish, to Yiddish literature and cul-
ture, from the collection of Avraham Lies. Eretz 
Israel, 1940's – 1960's.
Avraham Lies (1913-1998) was born in Bialystok 
and made Aliya to Eretz Israel in 1936. Published 
literary-criticism articles in papers in Israel, 
Poland, Lithuania, South America and South 
Africa. For 28 years edited the Yiddish Literary 
radio programme in "Kol Israel". Managed and 
served as editor of "Y.L.Peretz Farlag" publish-
ing house during the 1960's and served as direc-
tor of Beit Shalom Aleichem and the editor of its 
publishing house until his death.
The archive demonstrates the rich activity of 
Yiddish circles in Eretz Israel prior to the estab-
lishment of the State of Israel and following this 
date. Archive includes:
46 posters. Holon, Ness Ziona, Kfar Saba, Tel 
Aviv, Haifa, Netanya and other cities. Early 
1940's until the 1960's. Lectures, cultural events, 
literary meetings organized by different Yiddish 
groups, all with the participation of Avraham 
Lies. Amongst them posters announcing meet-
ings of listeners to Kol Israel in Yiddish, hosting 
Yiddish writers and poets, special reception in 
honor of poet Itzik Manger, and more.
16 entrance-tickets, invitations to events and 
documents related to lectures about culture, 
journalism and history, that took place durintg 
the 1940's. Many events were organizaed by the 
"Jewish Writers and Journalists Club in eretz 

Israel" (yidisher literatn un zhuurnalisn-klub in 
Eretz Israel). Attached: void membership-card 
of the society, stationery of the Shalom Aleichem 
society of culture in Eretz Israel.
Average poster size: 65X50cm. All are folded and in 
good condition, in a small leather folder. Some with 
foxing.

Opening Price: $2500
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270. נחמן מייזל – אוסף רשימות-זכרונות 
ותצלומים

אוסף תצלומים, רשימות וזכרונות בכתב-יד, מאת הסופר 

היידי נחמן מייזל (1887-1966). האוסף כולל: 5 תצלומים 

גדולים בפספרטו של מייזל וכ-20 תצלומים משפחתיים, 

עם  חלקם  רוח.  ואנשי  חברים  עם  ותצלומים  פורטרטים 

קטעי  של  עתונות  גזרי   10  ◆ והערות.  המצולמים  שמות 

סבא"  בבית  תורה  "שמחת   - והרשימה  ביידיש,  זכרונות 

ילדות  זכרונות  קטעי  של  עמודים  כ-200   ◆ בעברית. 

הערות  עם  מודפסים,  חלקם  בכתב-יד,  חלקם  ונעורים. 

ותיקונים. מצב טוב.

פתיחה: $400

270. Nachman Meisel – Collection 
of Memoire-Compositions and 
Photographs  
Collection of photographs, handwritten com-
positions and memoires, by the Yiddish writer 
Nachman Meisel (1887-1966). Collection 
includes:
5 Large photographs of Meisel in passpartout 
and 20 family photographs, portraits and photo-
graphs with friends and intellectuals. Some with 
names and comments. ◆ 10 Newspaper clippings 
of memoires passages in Yiddish, and the article 
"Simchat Tora Beveit Saba" in Hebrew. ◆ About 
200 pages of childhood and adolescent years' 
memories. Some handwritten, others printed, 
with comments and corrections. Good condition.

Opening Price: $400

271. מסמכים מארכיון פריץ ָנִׁשיץ יליד העיר 
וינה – קונסול איסלנד בארץ ישראל

1900-) יץ  ָנשִׁ (פריץ)  פרידריך  מארכיון  מסמכים  אוסף 

איסלנד  של  הכבוד  קונסול  וינה,  העיר  יליד   (1989

בישראל החל משנת 1949. 

האוסף כולל:

ותצלומי- נשיץ  של  תצלומים  ביניהם  פריטים,  כ-26 

בביקור  בן-גוריון,  דוד  לצד  מאחרים:  שקבל  מזכרת 

ושם"  "יד  במוזיאון  טקס   ,1964 בשנת  בארץ  האפיפיור 

תמונת-מחזור; שתי כרזות המודיעות על הרצאות בנושא 

איסלנד  סמל  נשיץ;  של  דרכון  בהשתתפותו;  איסלנד, 

נשיץ  שקיבל  מכתבים  מ-100  למעלה   ◆ ועוד.  במסגרת, 

רשמיים,  וחלקם  אישיים  מכתבים  חלקם  העולם,  מרחבי 

בעניינים עסקיים או דיפלומטיים, מכתבי-תודה, הזמנות 

ושפות  איסלנדית  כתובים  המסמכים  וכו'.  לאירועים 

נוספות, רבים מהם נושאים חתימות (לא נבדקו לעומק). 

סה"כ למעלה מ-130 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

271. Documents from the Archive 
of Fritz Naschitz Born in Vienna – 
Consul of Iceland in Eretz Israel 
Collection of documents from the archive of 
Friedrich (Fritz) Naschitz (1900-1989) born in 
Vienna, honorary consul of Iceland in Israel 
since 1949.
Collection includes:
About 26 items, amongst them photographs of 
Naschitz and some souvenire-photographs that 
he got from others; with Ben Gurion, during the 
Pope's visit to Israel in 1964, a ceremony in "Yad 
Vashem" museum a reunion-photo; two posters 
announcing lectures concerning Iceland, with 
his participation; Naschitz's passport; framed 
emblem of Iceland and more. ◆ More than 100 
letters that Naschitz received from around the 
world, personal and official, concerning business 
letters and diplomatic letters, letters of gratitude, 
invitations to various events etc. Documents are 
in Icelandic and other languages, many bear sig-
natures (not thoroughly checked). Total of more 
than 130 items. Various sizes and conditions.

Opening Price: $200
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272. ארכיון עו"ד מרדכי ליפקין
ליפקין  (מקס)  מרדכי  עו"ד  של  ברובם  מסמכים,  אוסף 

(יליד טורקיה, 1899).

העות'מאני,  השלטון  מתקופת  מחיפה  מסמכים  ביניהם, 

מחיפה;  בגרמנית  מסמכים  בערבית,  מוקדמות  תעודות 

 1926 ליפקין  מרדכי  שם  על  אמריקאים  דרכונים  שני 

ו-1928; תעודת זהות משנת 1936; בקשת ויזה למצריים 

ועוד.   1920 משנת  לארה"ב  הגירה  בקשת   ,1920 משנת 

כ-50 מסמכים ומכתבים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

272. Archive of Attorney 
Mordechai Lipkin 
Collection of documents, most of them of attor-
ney Mordechai (Max) Lipkin (born in Turkey, 
1899).
Included in the collection are documents from 
Haifa of the Ottoman Regime period, early doc-
uments in Arabic, documents in German from 
Haifa; two American passports of 1926 and 
1928 on the name of Mordechai Lipkin; Identity 
card of 1936; Egyptian Visa application of 1920, 
USA immigrant's application of 1920 and more. 
About 50 documents and letters, various sizes and 
conditions.

Opening Price: $400

273. ארכיון צבי מסד – מגיהו של ש"י עגנון
ארכיון צבי מסד (מסטבוים) - סָדר ומגיה של כתבי עגנון, 

השתתף בעריכת מקראה מבוארת של סיפורי עגנון וכתב 

רשימות ומאמרים על כתביו.

הארכיון כולל:

ששלח  ומעטפות  אוטוגרפים  בכתב-יד,  מכתבים   23 ◆
עגנון,  מאת  הספד  טיוטת  ביניהם  מסד.  אל  עגנון  ש"י 

מכתבי-תודה, ועוד.

שניאור  זלמן  שלונסקי,  אברהם  מאת  מכתבים   35 ◆
(שז"ר), ברוך קורצווייל, דב סדן, גצל קרסל, יוסל ברגנר, 

א"ב יהושע, חיים באר, ואחרים. מרביתם עוסקים בענייני 

ספרות ועתונות.

◆ "סיפור הסופר על הספר" ליקוטים בנושא ספרים וסו־
ה-60.  הולדתו  יום  לכבוד  שוקן,  זלמן  לשלמה  שי  פרים, 

מרובעות  באותיות  עגנון  של  בכתב-ידו  עמודים  שמונה 

דף   5 שלם,  (אינו  ואדומה  שחורה  בדיו  וברורות,  נאות 

אחרונים בלבד).

◆ אוטוגרף של דוד בן-גוריון.
קוק  הרב  בן-יהודה,  אליעזר  של  בכתב-ידם  ◆ מכתבים 

וד"ר נתן בירנבאום.

◆ שירים מאת אורי צבי גרינברג ובנימין תמוז, עם הגהות, 
תוספות ותיקונים.

של  דיוקנו  עם  ראשון  יום  ומעטפות  בולים  ◆ גליונות 
עגנון.

◆ שני תצלומים איכותיים של עגנון, מאת הצלם אלפרד 
ברנהיים, אחד מהם חתום בידי הצלם.

שונות  והתכתבויות  עגנון  מאת  מכתבים  של  ◆ צילומים 
מעטפות,  העתקי-מכתבים,  ספרות,  בענייני  מסד  של 

הזמנה לאירוע לכבוד ש"י עגנון, ופריטים נוספים.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $3000
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273. Archive of Zvi Massad – S.Y. 
Agnon Proofreader
Archive of Zvi Massad (Mastboim) – typesetter 
and proofreader of Agnon's writings, partici-
pated in the editing of an annotated anthology 
of Agnon's stories and wrote many articles about 
his works.
Archive includes:
◆ 23 handwritten letters, autographs and enve-
lopes sent by S.Y. Agnon to Massad. Amongst 
them a draft of a eulogy written by Agnon, let-
ters of thanks and more. 
◆ 35 Letters by Avraham Shlonsky, Zalman 
Shneur (Shazar), Baruch Kurtzweil, Dov Sadan, 
Getzel Kressel, Yosl Bergner, A.B. Yehoshua, 
Chaim Be'er, and others. Most of them concern 
literature and journalism.
◆ "Writer's Story about the Book"- compilations 
regarding books and writers, gift for Zalman 
Schocken on his 60th birthday. Eight pages, 
handwritten by Agnon in clear and fine square 
letters, in black and red ink (incomplete, 5 last 
leaves only).
◆ David Ben-Gurion Autograph.
◆ Handwritten letters by Eliezer Ben-Yehuda, 
Rabbi Kook and Dr. Natan Birenbaum.
◆ Poems by Uri Zvi Greenberg and Binyamin 
Tamuz, with proofreading, additions and 
corrections.
◆ Postal stamps sheets, First Day of Issue 
Envelopes with Agnon's portrait.
◆ Two fine photographs of Agnon by Alfred 
Bernheim, one signed by the photographer.
◆ Photocopies of Letters by Agnon and cor-
recpondence by Massad concerning literary 
matters, copies of letters, envelopes, invitation 
to an event with the participation of S.Y. Agnon, 
and other items.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $3000

274. מפלגת "פועלי ציון" טרם השואה ואחריה – 
ארכיון תצלומים ומסמכים

הסו־ ציון"  "פועלי  מפלגת  של  ומגוון  גדול  ארכיון 

של  הענפה  פעילותה  את  מבטא  הארכיון  ציאליסטית. 

טרם  אירופה  במזרח  עיקריות:  תקופות  בשלש  המפלגה 

העשו־ ועד  השואה;  לאחר  מיד  השניה;  העולם  מלחמת 

רים הראשונים לאחר קום המדינה. כולל כמות מרשימה 

התכתבויות  לצד  הנ"ל,  התקופות  משלש  תצלומים  של 

מסמכים  המפלגה,  בנושא  המפלגה,  חברי  בין  אישיות 

פנימיים שונים ופרסומים בדפוס.

הארכיון כולל:

מסמכים  ביניהם,  שונים.  ומסמכים  מכתבים   235 ◆
או  במכונת-כתיבה  חלקם  ציון",  "פועלי  של  פנימיים 

ידי  על  שנכתבו  רבים  מכתבים  בסטנסיל;  משוכפלים 

יעקב זרבבל או שנשלחו אליו, רובם משנת ה-50 וה-60; 

התכתבות ענפה עם חברי-מפלגה בנושאים שונים; מכתב 

ועוד.   מותו),  לפני  (כשנה  בורוכוב  בר  דב  של  בכתב-ידו 

מרבית המכתבים ביידיש.

חברי- של  רבים  תצלומים  ביניהם,  תצלומים.   327 ◆
אירופה,  ממזרח  נדירים  קבוצתיים  תצלומים  מפלגה; 

לאחר  המפלגה  מכינוסי  תצלומים  וה-30;  ה-20  שנות 

המפלגה  מפעילות  תצלומים  השניה;  העולם  מלחמת 

בארץ ישראל, לאחר קום המדינה, ועוד. 

◆ 39 תצלומים של יעקב זרבבל באירועים שונים, חלקם 
אירועים פוליטיים. 1915 עד שנות ה-60.

◆ ארבעה אלבומי תמונות מכנסים ומפגשים של התנועה 
זרובבל  ליעקב  המוקדשים  אלבומים  שני  ה-70;  בשנות 

ונחום ניר. סה"כ 150 תצלומים.

◆ 12 חוברות בהוצאת התנועה, חלקן נדפסו בתל-אביב 
מלחמת  לאחר  וצרפת  בגרמניה  וחלקן  ה-30  בשנות 

1906- פועלי-ציון  "אלמאנך  ספרים  שני  השניה;  העולם 

1931" ו"המאבק בזירה הפרולטרית הבין-לאומית".

רבים מהפריטים בארכיון קשורים ביעקב זרבבל (-1886

עלה  אוקראינה),  כיום   ,Poltava) פולטבה  יליד   ,(1967

"פועלי-ציון  "פועלי-ציון",  מראשי   .1910 בשנת  לארץ 

ישראל,  ובארץ  ברוסיה  המרקסיסטית  והציונות  שמאל" 

מפעילי אחדות העבודה ומפ"ם, עיתונאי ועורך.

למעלה מ-750 מסמכים ותצלומים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $2000
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275. קולנוע "רמה" רמת-גן – מחברות יומן 
7 מחברות יומן, קולנוע "רמה". רמת-גן, 1951-1960. 

מודעות  פחם),  (העתק  בכתב-יד  מועתקות  במחברות 

כולל  הנ"ל,  בשנים  בקולנוע  שהוצגו  לסרטים  הפרסומת 

שמות השחקנים והבמאים. 

בין הסרטים: קזבלנקה, בהשתתפות המפרי בוגרט ואינ־

פרנק  בהשתתפות  וחתיכות,  ברנשים  ברגמן, 1950;  גריד 

סינטרה ומרלן ברנדו, 1957; אהובתי הירושימה, בבימויו 

של  סרטו  פוטיומקין,  הקרב  אניית   ;1960 רנה,  אלן  של 

העולם.  מרחבי  סרטים  ושאר   ;1961 איזנשטיין,  סרגיי 

פנקס  ה-40;  שנות  לסרטים,  כרטיסים  שמונה  מצורפים: 

חשבוניות שלם, ריק; דף בודד, נייר-מכתבים של הקולנוע.

פתיחה: $500

275. "Rama" Cinema – Ramat-Gan – 
Diary Booklets 
7 Diary-booklets, "Rama" Cinema. Ramat-Gan, 
1951-1960.
Advertisments to films shown during these 
years are handwritten in the booklets (with 
carbon-copy), including names of actors and 
directors. Names of significant films and actors.
Amongst them: Casablanca, with Humphrey 
Bogart and Ingrid Bergman, 1950; Guys and 
Dolls, with Frank Sinatra and Marlon Brando, 
1957; Hiroshima mon amour, directed by Alain 
Resnais, 1960; The Battleship Potemkin by 
Sergei Eisenstein, 1961, and other movies from 
allover the world. Attached: eight entrance tick-
ets, 1940's; complete invoices notepad, blank; 
single leaf; cinema's stationery.

Opening Price: $500

274. "Po'aley Zion" Party Prior to 
the Holocaust and Afterwards 
– Archive of Photographs and 
Documents
Extensive and varies archive of the socialist 
"Po'aley Zion" party. The archive reflects its di-
verse activity in three major periods: in Eastern 
Europe prior to World War II; immediately after 
the holocaust; and until the first two decades of 
the State of Israel. An impressive quantity of pho-
tographs of the three above mentioned periods, 
as well as personal correspondences between the 
party's members concerning the party, internal 
documents and printed publications.
Archive contains:
◆ 235 Letters and various documents. Amongst 
them, internal documents of "Po'aley Zion", 
some of them typewritten or stenciled; numer-
ous letters written by Ya'akov Zrubavel or that 
have been sent to him, most of them of the 1950's 
and 60's; diverse correspondence with party 
members about various topics; handwritten 
letter by Dov Ber Borochov (about a year before 
he died), and more.
Most of the letters are in Yiddish.
◆ 327 Photographs. Many photographs of the 
party's members; rare group-photographs from 
Eastern Europe, 1920's and 30's; Photographs of 
the party's conventions after World War II; pho-
tographs of the party's activities in Israel post 
1948, and more.
◆ 39 Photographs of Ya'akov Zrubavel at various 
events, some of them political events. 1915 until 
the 1960's.
◆ Four photo-albums with photographs of 
conventions and meeting during the 1970's; two 
photo-albums devoted to Ya'akov Zrubavel and 
nahum Nir. Total of 150 photographs.

◆ 12 Booklets published by the party, some were 
printed in Tel-Aviv in the 1930's and others in 
Germany and France post World War II; 2 books 
"Po'aley Zion Almanac 1906-1931" and "The 
Struggle in the International Proletarian Ring".
Many of the archive's items are related to 
Ya'akov Zrubavel (1886-1967), born in Poltava, 
made aliyah to Israel in 1910. Of  the leaders 
of "Po'aley Zion", "Po'aley Zion Left" and the 
Marxist Zionism in Russia and Eretz Israel, an 
activist of Achdut HaAvodah and Mapam par-
ties, journalist and editor.
More than 750 documents and photographs. 
Various sizes and conditions.

Opening Price: $2000
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ספרות וכתבי-עת
Literature and Periodicals

276. ברקאי – נפתלי הרץ אימבר, 1900
זלאטשוב  אימבר.  הרץ  נפתלי  מאת  (החדש),  ברקאי 

(Zolochev), תר"ס [1900]. מהדורה שניה.

 + עמ'       ,180 תקותו".  ועל  ישראל  על  שירים  "כולל 

המקורית,  בעטיפה  חוברת  טוב.  מצב  ס"מ.   16.5 פורטרט, 

נתונה בכריכת-בד חדשה.

פתיחה: $100

VIII

276. Barkai – Naphtali Hertz Imber, 
1900
Barkai (the new), by Naphtali Hertz Imber. 
Zolochev, 1900. Second edition.
"Includes poems about Israel and its hope". 
180, VIII pages + portrait, 16.5cm. Good condition. 
Booklet in original cover, bound in new cloth binding.

Opening Price: $100

277. בשאון הזמנים – אורי צבי גרינברג – 
למברג, 1919

אין צייטענס רויש [בשאון הזמנים], מאת אורי צבי גרינב־

רג. הוצאת "בצלאל", למברג (לבוב), 1919. יידיש.

ארוכה  הקדמה  כולל  אצ"ג.  של  המוקדמים  מחיבוריו 

 20.5 עמ',   [1]  ,63 נוספים.  הגות  וקטעי  שירים  עטו,  פרי 

ס"מ. מצב טוב. כתמים. חותמות ורישומים. כולל העטיפה 

הקדמית (עטיפה אחורית חסרה) נתון בכריכת קרטון קשה. 

מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $150

277. In Tsaytens roysh – Uri Zvi 
Grennberg – Lemberg, 1919
In tsaytens roysh [in the noise of times], by Uri 
Zvi Greenberg. "Bezalel" publishing, Lemberg 
[Lvov], 1919. Yiddish.
Of the early writings by A.Z.G. Includes long 
preface, poems and philosophical chapters. 63, 
[1] pages, 20.5cm. Good condition. Stains. Ink-
stamps and inscriptions. Includes front cover (back 
cover is missing) bound in cardboard binding. From 
Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $150

278. שטיפעריש – פרץ מרקיש – ורשה, 1930
שטיפעריש - לידער [שובב - שירים], מאת פרץ מארקיש. 

וילנה,  ארגאניזאציע,  שול  יידישע  צענטראלע  הוצאת 

[1930 בערך]. מהדורה שניה.

מחולק  מרקיש,  פרץ  המשורר  מאת  מחזור-שירים 

 21.5 עמ',   [2]  ,46 השנה.  עונות  על-פי  חלקים,  לארבעה 

ס"מ. מצב טוב. חותמות ספריה. מעט כתמים על העטיפה. 

הפרטי  מאוספו  קשה.  בכריכה  המקורית,  בעטיפתו  נתון 

של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $120

278. Shtiferish – Peretz Markish – 
Warsaw, 1930
Shtiferish – Lider [mischievous – poems], by 
Peretz Markish. Published by Zenteral Yidisher 
Shul Organizatsye, Vilna [ca. 1930].
Song-cycle by the poet Peretz Markish, divided 
into four parts according to the four seasons of 
the year. 46, [2] pages, 21.5cm. Good condition. 
Library ink-stamps. Few stains on cover. In original 
cover, hard binding. From Dr. Israel Mehlman's 
private collection.

Opening Price: $120 277
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279. האסיף – ששה כרכים – ורשה, 1884-1893
ורשה,  [עורך].  סוקולוב  נחום  השנה,  לתקופת  האסיף 

.1884-1893

6 כרכים המאגדים ידיעות מאירופה ואודות מצב היהודים; 

ספרות, שירה, מחזות ומאמרים בנושאי דת, תורה, תרבות 

ומדעי הטבע. סוקולוב (1859-1936), נשיאּה הרביעי של 

ומחלוצי  משורר  סופר,  העולמית;  הציונית  ההסתדרות 

כתמי  בינוני-גרוע.  מצב  ס"מ.   22 העברית.  העיתונות 

חלודה. מספר כריכות רופפות או מנותקות. פגעי-עש.

פתיחה: $150

279. Ha'assif – Six Volumes – Warsaw, 
1884-1893
Ha'assif Letekufat HaShanah, Nachum Sokolow 
[editor]. Warsaw, 1884-1893.
6 volumes with news from Europe and the 
situation of the Jews, literature, poetry, plays, 
articles about religion, Torah, culture and sci-
ence. Sokolow (1859-1936), fourth president of 
the World Zionist Organization, writer, poet 
and one of the pioneers of Jewish journalism. 
22cm. Fair-poor condition. Foxing stains. Loose / 
detached bindings. Moth damages in few volumes.

Opening Price: $150

280. המבשר – למברג, 1861-1862 – שנים 
ראשונה ושניה

יצחק  אברהם  מו"ל:  [שבועון].  עתי  מכתב  המבשר, 

1861- (לבוב),  למברג  צדק.  כהן  יוסף  עורך:  מענקיש, 

1862. שנים ראשונה ושניה, גליונות 1-35; 1-14. 

"מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת 

השמש, עם הוספות דברי תורה וחכמה וקורות העתים". 

העולם  ברחבי  היהודיות  בקהילות  מהנעשה  חדשות 

לגליציון".  "המבשר  הגליונות:  בראשי  שונים.  ומאמרים 

השניה  השנה  כולם,  נמצאים  הראשונה  השנה  גליונות 

מה  "כל  הכרך  בשולי  מציין  מהלמן  ד"ר   .14 גליון  עד 

280. HaMevasser – Lemberg, 1861-
1862 – First and Second Year
HaMevasser, Periodical [weekly]. Publisher: 
Avraham Yitzchak Menkish, editor: Yosef 
Cohen Zedek. Lemberg (Lvov), 1861-1862. First 
and second year, issues 1-35; 1-14.
News from Jewish communities around the 
world and various articles. The issues open with 
"HaMevasser LeGalitzion [Galizien]". All of the 
first year issues are included, issues of the second 
year – only to number 14. Dr. Mehlman notes on 
the volume "all that has been printed in folio", it 
seems that the format has changed during print-
ing, from issue 15 onwards. 208 pages, 106 pages 
(consecutive pagination). Good condition. From 
Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $250

שנדפס ב-Folio", כנראה החל מגליון 15 השתנתה תבנית 

ההדפסה. 208 עמ'; 106 עמ' (מספור-עמודים רצוף). מצב 

טוב. מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $250

281. המעורר – לונדון, 1906-1907 – כל 
החוברות

שני כרכי גליונות כתב העת הספרותי החשוב "המעורר" 

(קונטרס למחשבה ולפיוט), ירחון בעריכת יוסף חיים ברנר 

ורבי בנימין (יהושע רדלר פלדמן). לונדון, 1906-1907.

עטיפות  את  הכולל  כרך  גליונות 1-12.  ראשונה,  1. שנה 

כל החוברות.

2. שנה שניה, חוברות במספור עמודים רצוף, עמ' 1-362 

(ללא שערים). בסוף כרוכה עטיפת חוברות ח'-ט', בצדה 

הפנימי נכתב "לעשרות חותמי 'המעורר' אני מודיע בזה, 

כי במקום הקונטרסים י' י"א וי"ב, שאין לאל ידי להוציאם 

ג.  של  כתביו  קבץ  את  יקבלו...  ספרותי,  חמר  מחסר 

שופמן..." ואחר-כך נכרך הקובץ "רשימות" מאת ג. שופמן, 

לונדון, תרס"ח (118 עמ').

והמשו־ הסופרים  מיטב  מאת  יצירות  כוללים  הגליונות 

זלמן  ברדיצ'בסקי,  מ"י  בנימין,  רבי  ברנר,  ביניהם:  ררים, 

דוד  פיכמן,  יעקב  שופמן,  גרשון  כהן,  יעקב  שניאור, 

פרישמן ואחרים. 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכת הכרך 

מאוסף  נדיר.  מנותקים.  מגליונותיו  וחלק  קרועה  השני 

פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $500
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281. Ha-Meorer – London 1906-1907
Volume-bound issue of the important literary 
periodical "Ha-Meorer" edited by Yossef Chaim 
Brenner and Rabbi Binyamin (Yehoshua Redler 
Feldman). London, 1906-1907.
1. First year, issues 1-12. Includes all title-covers. 
2. Second year, issues with consecutive pagi-
nation (without title-pages). At the end, issues 
8-9 were bound, with note: "instead of printing 
issues 10-12, we are sending anthology of G. 
Shufman works" [London, 1908, 118 pages].
Works by leading writers and poets are included, 
amongst them: Brenner, Rabbi Binyamin, M.I. 
Berdichevsky, Zalman Shneor, Ya'akov Cohen, 
Gershon Shofman, Ya'akov Fichman, David 
Frishman and others. Issues are bound consecu-
tively with no title pages.
20cm. Good condition. Stains., Binding of second 
volume is torn with several detached issues. 
Rare. From Prof. Chimen Abramsky's private 
collection.

Opening Price: $500

282. המליץ – אודסה וסט. פטרבורג, 
1860-1884

ִליץ, "בין עם ישרּון והממשלה, בין האמונה וההשכלה.  ַהמֵּ

הוא יהיה לפה לכל דבר הנוגע לכנסת ישראל" / "מכתב 

ובעניני  בפרט  ליהודים  הנוגע  דבר  כל  ליעקב  מגיד  עתי 

המדינה ומדע בכלל, בעריכת אלכסנדר צדרבוים ואהרון 

יצחק גולדנבלום.

1. שנה ראשונה, אודסה, 1860-1861. גליונות 1-50. 

2. שנה שניה, אודסה, 1861-1862. גליונות 1-50 (הגליון 

הראשון חסר והושלם בצילום).

 1-103 גליונות   .1884 פטרבורג,  סט.  עשרים.  3. שנה 

של  האלף  גליון  הוא  האחרון  הגליון  עמודות).   1704)

"המליץ". חסרים גליונות 90 ו-99. 

"המליץ" היה העתון העברי הראשון ברוסיה, בעריכתו של 

אר"ז - אלכסנדר צדרבוים - מחלוצי העיתונות העברית, 

"המליץ"  היה  תחילה  מותו.  יום  עד  העתון  עורך  שהיה 

282. HaMelitz – Odessa and St. 
Petersburg, 1860-1884
HaMelitz, periodical concerning all Jewish mat-
ters in particular and state and science matters 
in general, edited by Alexander Zederboim and 
Aharon Yitzchak Goldenblum.
1. First year, Odessa, 1860-1861. Issues number 
1-50.
2. Second year, Odessa, 1861-1862. Issues 1-50 
(the first issue is missing and replaced by a 
photocopy).
3. Twentieth year. St. Petersburg, 1884. Issues 
number 1-103 (1704 columns). The last issue is 
number one thousand of "HaMelitz". Missing 
are issues number 90 and 99.
"HaMelitz" was the first Hebrew journal in 
Russia, edited by Alexander Zederboim – a pio-
neer of Hebrew journalism, who served as the 
editor until his last day. "HaMelitz" started as a 
weekly magazine, and during certain periods as 
a bi-weekly or daily paper. The paper served as a 
channel between the Russian authorities and the 
Jewish communities, and as a bridge between 
tradition and education through nurturing 
the ideal of an educated Jew, acquainted with 
his people's culture as well as the general one. 
"HaMelitz" was the journal of the intellectual 
Jews of Eastern Europe and later on the voice of 
Hibat Zion movement. Volumes 34.5X30cm. Good 
condition, varies. From Dr. Israel Mehlman's pri-
vate collection.

Opening Price: $400

יומון.  ואף  דו-שבועון  גם  מסוימות  ובתקופות  שבועון, 

רוסיה  שלטונות  בין  תיווך  ערוץ  לשמש  ביקש  העיתון 

ההשכלה  לבין  המסורת  בין  ולגשר  היהודים,  לקהילות 

גם  הבקי  משכיל,  יהודי  של  האידיאל  טיפוח  באמצעות 

"המליץ"  היה  כך  הכללית.  בתרבות  וגם  עמו  בתרבות 

לביטאונה של ההשכלה היהודית במזרח אירופה, ועודד 

הלאומית  התחייה  רעיון  את  הפיץ  העברית,  היצירה  את 

כרכים  ציון.  חיבת  תנועת  של  לשופרה  היה  ובהמשך 

30-34.5 ס"מ. מצב טוב, משתנה. מאוספו הפרטי של ד"ר 

ישראל מהלמן.

פתיחה: $400
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283. הצפירה – שנה ראשונה - ורשה, 1862 – כל 
הגליונות

הצפירה, בעריכת חיים זעליג סלאנימסקי. ורשה, תרכ"ב 

[1862]. שנה ראשונה, גליונות 1-25.

"מכתב-עתי משמיע חדשות בקרב עם ישרון מכל הדברים 

הנוגעים להם בעניני המדינה, דברי חכמה ומדע, ידיעות 

הראשון  העברי  העתון   - "הצפירה"  והטבע".  העולם 

העבריים  העתונים  ומן  הרוסי,  השלטון  בתקופת  בפולין 

בשנת  בורשה  נוסד  אירופה.  במזרח  שנדפסו  החשובים 

1862, אולם מאורעות התקופה – המרד הפולני של 1863 

בית  על  למפקח  סלונימסקי  העיתון  עורך  של  והפיכתו 

של  הופעתו  להפסקת  גרמו  בז'יטומיר,  לרבנים  המדרש 

העיתון לאחר כחצי שנה ועשרים וחמישה גליונות בלבד. 

סלונימסקי הצליח לחדש את "הצפירה" ב-1874 בברלין, 

נותרה  ושם  לורשה  העיתון  מערכת  הוחזרה  שנה  ולאחר 

פורמט  את  "הצפירה"  אימץ  ב-1886  קיומה.  שנות  בכל 

היומון, בו הופיע ברציפות במשך עשרים שנה, ומ-1906 

עד  משתנים)  (ובפורמטים  בהפסקות  אור  ראה  ואילך 

לסגירתו הסופית בשנת 1931. 200 עמ', 29 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים, חלקם כהים. נדיר. מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל 

מהלמן.

פתיחה: $300

283. HaZfirah – First Year – 
Warsaw, 1862 – All the Issues
HaZfira, edited by Haim Zelig Slonimsky. 
Warsaw, [1862]. First year, issues 1-25.
"periodical bringing news about all topics of 
interest concerning state matters, science, 
news from the world and nature". "HaZfira" – 
the first Hebrew newspaper in Poland during 
the Russian regime, and one of the most im-
portant Hebrew newspapers printed in Eastern 
Europe. Established in Warsaw in 1862, but the 
period's events – the Polish rebellion of 1863 and 
appointing the editor Slonimsky as supervisor 
of the Rabbis Beit Midrash in Zitomir, caused 

the discontinuation of the paper's appearance 
after only six months and 25 issues. Slonimsky 
succeeded to renew the appearance of "HaZfira" 
in 1874 in Berlin, and a year later the editorial 
was returned to Warsaw where it stayed during 
all the years of its existence. In 1886 "HaZfira" 
adopted the daily paper format, in which it 
appeared continuously for twenty years, from 
1906 onwards it was published intermittently (in 
various formats) until its final closure in 1931. 
200 pages, 29cm. Good condition. Stains, some 
dark. Rare. From Dr. Israel Mehlman's private 
collection.

Opening Price: $300

284. המבשר – שבועון עברי – קושטא, 
1909-1911

המבשר, [שבועון עברי], בעריכת שמואל הוכברג. קושטא, 

תרע"-תרע"ב [1909-1911]. שנים ראשונה ושניה, גליונות 

כא-כד,  יח,  טו-טז,  יא-יב,  א-ה,  הראשונה;  מהשנה  א-נב 

כז-ל, לט-מא מהשנה השניה.

בה   – "מגמתנו"   – הקדמה  באה  הראשון  הגליון  בפתח 

בין  לאומית  עברית  לתחיה  יטיף  "השבועון...  נכתב 

לגשר-המעבר  הספרדים...  לאחינו  וישמש  המזרח,  יהודי 

הספ־ המוני  בקרב  יעורר   [...] החדשה  העברית  לספרות 

ישתדל  הלאומיים...  קנינינו  ולכל  לשפתנו  אהבה  רדים 

מזרחיות  עבריות  ליצירות  השאיפה  את  בקרבם  לפתח 

כרוכים.  הראשונה  השנה  גליונות  ס"מ.   27 מקוריות". 

חלקם  כרוכים,  אינם  אך  אגודים,  השניה  השנה  גליונות 

מנותקים. מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $150

284. HaMevasser – Hebrew Weekly 
Magazine – Constantinople, 1909-1911 
HaMevasser, [Hebrew weekly magazine], 
edited by Shmuel Hochberg. Constantinople, 
[1909-1911].
First and second year, issues 1-52 of the first 
year, 1-5, 11-12, 15-16' 18, 21-24, 27-30, 39-41 
of the second year. An introduction opens the 
first issue – stating that "the weekly magazine 
is intended to… serve our Sephardi brothers 
as a bridge to modern Hebrew literature […] 
will stimulate the motivation to create origi-
nal Hebrew oriental literature". 27cm. First-year 
issues are bound. Second-year issues are compiled 
but not bound, some of them detached. From Dr. 
Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $150
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285. תרבות – שתי חוברות שנדפסו בתקופת 
המהפכה – קייב, 1918

"תרבות", ידיעות הועד המרכזי (המחלקה האוקראינית). 

קייב, 9 ו-28 באוגוסט 1918, חוברות ראשונה ושניה.

"תרבות",  העברית  החינוך  רשת  בהוצאת  חוברות  שתי 

285. Tarbut – Two Booklets Printed 
During the Revolution – Kiev, 1918 
"Tarbut", The Central Committee News 
(Ukrainian Department). Kiev, 9th and 28th of 
August 1918, first and second booklets.
Two booklets published by "Tarbut" – the 
Hebrew education committee, printed in Kiev 
during the revolution. Booklets include essays 
concerning eduction, literary works and the 
committee announcements (course for Jewish 
kindergarten teachers etc). The second issue is 
dedicated to "Eretz Israel Week". 20; 20 pages, 
24.5cm. Good condition. A few moth-holes. 
Chopped margins, some text omission. From Dr. 
Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $150

286. כרך גליונות "על המשמר" – ירושלים, 
1923

על המשמר, במה חפשית, שבועון בעריכת אהרן זאב בן-

ישי. ירושלים, תרפ"ג [1923].

שנה א', גליונות 1-40 (גליון 23 חסר). בין הכותבים: ד"ר 

המאירי  אביגדור  פן,  אבל  שץ,  בוריס  יוסף קלוזנר, פרופ' 

החל  ואחרים.  העתון  עורך  ברגמן,  הוגו  (פוירשטיין), 

מגליון 36-37, עיצוב כותר העתון עם איור מאת מאיר גור-

אריה. אודות עורך העתון, ראה חומר מצורף. כרך 32 ס"מ. 

מצב בינוני-טוב. נייר יבש ושביר. קרעים בשולי הגליונות. 

פתיחה: $150

286. Volume of "Al HaMishmar" - 
Jerusalem, 1923 
Al HaMishmar, Bama Chofshit, weekly 
magazine edited by Aharon Ze'ev ben Ishai. 
Jerusalem, 1923.
Year I, issue 1-40 (issue 23 is missing). Amongst 
the writers: Dr. Joseph Klausner, Prof. Boris 
Schatz, Abel pann, Avigdor HaMeiri (Feurstein), 
Hugo Bergman, the editor and others. Starting 
with issue 36-37, paper's title with illustration 
by Meir Gur-Aryeh. See attached material about 
the editor. Volume 32cm. Fair-good condition. Dry 
and fragile paper. Tears to borders of issues.

Opening Price: $150

287. גלים – שבועון לספרות ותרבות – וילנה, 
1929

מאיר  בעריכת  ולתרבות,  לספרות  דו-שבועון  גלים, 

ראשונה  שנים   .1929-1930 וילנה,  [צ'ודנר].  טשודנר 

ושניה, גליונות 1-19; 1-10. 

אביגדור  של  מיצירותיהם  ומאמרים.  שירים  סיפורים, 

המאירי, אלישבע, יצחק קצנלסון, ואחרים; יצירות ומאמ־

רים מארץ ישראל ומכותבים שונים בפולין, לצד תרגומים 

וענייני מו"לות וספרות עברית. גליונות השנה הראשונה 

ס"מ.   48 כרך   .10 גליון  עד  השניה  השנה  כולם,  נמצאים 

מאוספו  האחרונים.  בגליונות  בעיקר  כתמים,  טוב.  מצב 

הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $180

287. Galim – Weekly Journal for 
Literature and Culture – Vilnius, 
1929
Galim, bi-weekly journal for literature and 
culture, edited by Meir Tchudner. Vilnius, 1929-
1930. First and second year, issues 1-19; 1-10.

נדפסו בקייב בתקופת המהפכה. כוללות מאמרים בנושא 

כלליות  ופרסומות  הודעות  וכן  ספרותיות  יצירות  חינוך, 

השני  הגליון  וכדומה).  עבריות  גננות  (קורס  הועד  של 

מוקדש ל"שבוע של ארץ ישראל". 20; 20 עמ', 24.5 ס"מ. 

פגיעה  עם  קצוצים,  שוליים  בודדים.  נקבי-עש  טוב.  מצב 

קלה בטקסט. מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $150

284
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288. עתון המפלגה הסוציאל-דמוקרטית 
היהודית – טשרנוביץ, 1919-1920

סא־ יודישער  דער  פון  ארגאן  לעבען,  נייע  דאס 

עתון  החדשים,  [החיים  פארטיי  ציאלדעמאקראטישער 

ד"ר  [בעריכת  היהודית],  הסוציאל-דמוקרטית  המפלגה 

יעקב פיסטינר]. טשרנוביץ, 1919-1920.

ארבעה גליונות: גליון 41 מהשנה הראשונה; גליונות 5, 6, 

בינוני.  מצב  ס"מ.  גליון, 45  בכל  דף  השניה. [2]  מהשנה   9

של  הפרטי  מאוספו  כתמים.  בטקסט,  פגיעה  עם  קרעים, 

ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $150

288. Journal of the Jewish Social-
Democratic Party – Chernovitz, 
1919-1920
Dos naye leben, irgun fun der yiddisher sotsy-
ademokratisher partye [the new life, organiza-
tion of the Jewish social-democratic party], 
[edited by Dr. Ya'akov Fistiner]. Chernovitz, 
1919-1920.
Four issues: issue number 41 of the first year; 
issues number 5, 6, 9 of the second year. [2] leaves 
in each issue, 45cm. Fair condition. Tears, with text 
omission, stains. From Dr. Israel Mehlman's pri-
vate collection.

Opening Price: $150

289. טורים – תל-אביב, 1933-1934 – שנה 
ראשונה

תל- [שבועון].  יחדיו"  סופרים  חבורת  של  "במה  טורים, 

אביב, 1933-1934. שנה ראשונה, גליונות 1-50. 

הספרותי  כתב-העת  של  הראשונים  הגליונות  חמשים 

וחבורת  שלונסקי  אברהם  של  מיסודם  "טורים",  החשוב 

את  היתר,  בין  שכללה,  "יחדיו",  והמשוררים  הסופרים 

פן,  אלכסנדר  אלתרמן,  נתן  גולדברג,  לאה  המשוררים 

בגליונות.  מופיעים  פרי-עטם  רבים  שירים  ואחרים. 

חבורת  את  שלונסקי  של  עזיבתו  לאחר  נוסד  "טורים" 

"כתובים" וכתב-עתה - בטאונה של אגודת הסופרים. בין 

הגליונות נמצאים פרסומים ראשונים של שירים חשובים 

(דוגמת 'אל תתנו להם רובים') וכן פרסומות רבות בחרו־

ס"מ.   39 כרך  הנ"ל.  מהמשוררים  חלק  בידי  שנכתבו  זים, 

מצב טוב מאד. מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $150

289. Turim – Tel Aviv, 1933-1934 – 
First Year
Turim, "Stage of 'Yachdav' Group of Writers" 
[weekly magazine]. Tel Aviv, 1933-1934. First 
year. Issues 1-50.
The first fifty issues of the important literary peri-
odical "Turim" established by Avraham Shlonsky 
and "Yachdav" group of writers, that included 
the poets Leah Goldberg, Natan Alterman, 
Alexander Pen and others. Many of their poems 
appear in these issues. 
"Turim" was established when Shlonsky left the 
"Kotvim" group and its periodical – the Writers 
Society Journal. Notable poems published for the 
first time appear in these magazine (for example 
"Al Titnu Lahem Rovim") and many rhymed 
advertisements written by some of the group's 
poets. Volume 39cm. Very good condition. From Dr. 
Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $150

290. עשרים שנים לאגודת "התחיה" – ריו דה 
ז'נירו, 1947

20 יאר התחיה, תרפ"ז-תש"ז [20 שנות "התחיה"]. ריו דה 

ז'נירו, 1947.

להווסדה.  שנה  עשרים  במלאת  האגודה,  בהוצאת  ספר 

"התחיה" – הסתדרות ציונים צעירים בריו דה ז'נירו, אשר 

תיאטרון  ספורט,  ארגוני  ומוסדות-תרבות,  ספריה  יסדה 

ותצלומים  מאמרים  קטעי-זכרונות,  כולל  הספר  ועוד. 

רבים, רשימות חברים, ועוד. יידיש ומעט עברית. 64, [24] 

עמ', [25] לוחות, 23.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בכריכה. 

פתיחה: $100

290. Twenty Years of "HaTechiya" 
Association – Rio de Janiero, 1947
20 yor HaTechiya, 1927-1947 [20 Year of 
HaTechiya]. Rio de Janiero, 1947.
Book published by the society on its 20th an-
niversary. "HaTechiya" – Association of young 
Zionists in Rio de Janiero, that established a 
library and cultural institutes, sports organi-
zations, theatre and more. The book contains 
sections of memoires, many articles and photo-
graphs, members lists, and more. Yiddish and 
some Hebrew. 64, [24] pages, [25] plates, 23.5cm. 
Good condition. Slight damages to binding.

Opening Price: $100

Stories, poems and articles. Works by Avigdor 
HaMeiri, Elisheva, Yitchak Katzenelson, and 
others; works and articles of Eretz Israel and of 
writers in Poland, as well as translations and mat-
ters of publishing and Hebrew Literature. All of 
the first year issues are included, of the second 
year only to issue number 10. Volume 48cm. Good 
condition. Stains, mainly to last issues. From Dr. 
Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $180
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291. מנהגים יהודיים – תחריטים רבים – 
אמשטרדם, 1739 - פיקרט

 Cérémonies et coutumes religieuses de tous les
ומנה־ [טקסים   peuples du monde. Tome Premier
 Jean גים דתיים של כל אנשי העולם. חלק ראשון], מאת

Frédéric Bernard. אמשטרדם, 1739. 
העוסקת  מקיפה,  ספרים  סדרת  מתוך  הראשון  החלק 

במנהגי דתות שונות ברחבי העולם. הסדרה הפכה למקור 

מידע מרכזי בנושאי דת במאות ה-18 וה-19. לפנינו הכרך 

והנוצרים  היהודים  במנהגי  העוסק  בצרפתית,  הראשון 

ברנרד  מאת  תחריטים  עשרות  כולל  הספר  הקתולים. 

במאה  החרטים  מחשובי   ,(Bernard Picart) פיקרט 

ה-18. ביניהם 20 תחריטים המציגים בפירוט רב מנהגים 

בבית  תפילה  התפילין,  קשירת  דוגמת  שונים,  יהודיים 

וחגיגת  המילה  ברית  הנישואין,  טקס  פסח,  סדר  הכנסת, 

טלית  שופר,  מזוזה,  שונים:  דת  חפצי  וכן  התורה,  שמחת 

ס"מ.   39.5 לוחות-תחריטים,   [29] עמ',   90  ,156 ,[2] ועוד. 

מצב טוב. כריכת עור עתיקה.

פתיחה: $1000

291. Jewish Customs – Many Etchings 
– Amsterdam, 1739 – Picart
Cérémonies et costumes religieuses de tous les 
peuples du monde. Tome Premier [Ceremonies 
and religious customs from people around 
the world. Part I]. By Jean Frédéric Bernard. 
Amsterdam, 1739.
First part of a series of books depicting the vari-
ous religious traditions around the world. This 
series became an important source of informa-

tion concerning religious traditions in the 18th 
and 19th centuries. Herewith is the first volume 
in French, containing Jewish and Catholic 
customs. The book includes tens of etchings 
by Bernard Picart, of the foremost etchers of 
the 18th century. 20 Etchings feature in much 
detail Jewish customs and traditions such as 
Tefilin, prayer in Synagogue, Pesach, wedding 
ceremony, circumcision and Simchat Torah, and 
many religious objects: mezuzah, shofar, talit 
and more. [2], 156, 90 pages, [29] etching-plates, 
39.5cm. Good condition. Ancient leather binding.

Opening Price: $1000

291
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292. פושעים יהודיים - גרמניה, 1737
Entdeckter Jüdischer Baldober, oder Sachsen-

 Coburgische acta criminalia wider eine Jüdische
Paul Nicolaus Einert מאת   ,Diebs und Rauber

קובורג (Coburg, בוואריה, גרמניה), 1737. 

במאה  אירופה  במרכז  היהודית  הפשיעה  בנושא  מחקר 

ה-18. כולל פירוט של תביעות נגד חברי-כנופיות וגנבים 

יהודיים ואת נוסח החוקים החלים עליהם בשטח נסיכּות 

פרטיים  ואנשים  תובעים  שימש  הספר  סאקס-קובורג. 

המתעניינים באכיפת החוק.

פושעים  נראים  מהם  בשניים  לוחות-תחריטים,   3 כולל 

ועמ־  (Hoyum Moyses) מוזס  חיים  אזוקים:  יהודיים 

נואל הינרמן (                                       ). 

טוב.  מצב  ס"מ.   21 לוחות-תחריטים,   [3] עמ',   591  ,[12]

מעט כתמים. כריכת עור עתיקה. נדיר.

פתיחה: $2000

Emanuel Heinermann

292. Jewish Criminals – Germany, 
1737
Entdeckter Jüdischer Baldober, oder Sachsen-
Coburgische acta criminalia wider eine Jüdische 
Diebs und Rauber, by Paul Nicolaus Einert. 
(Coburg, Bavaria, Germany), 1737.
Research about Jewish crime in central Europe 
during the 18th century. Includes claims against 
gangs of criminals and Jewish thieves and the 
rules that apply to them in the principality of 
Sachs-Coburg. The book served prosecutors 
and private people interested in law abiding. 
With 3 etching-plates, in two of them Jewish 
criminals are seen hand-cuffed: Hoyum Moyses 
and Emanuel Heinermann. [12], 591 pages, [3] 
etching-plates, 21cm. Good condition. Several 
stains. Ancient leather binding. Rare.

Opening Price: $2000

293. חיי הפושע "ליפס טוליאן" ופושעים 
יהודים – דרזדן, 1716

 Des bekannten Diebes, Mörders und Räubers
 Lips Tullians, und seiner Complicen Leben und
 .Johann Christoph Krause הוצאת   .Ubelthaten

דרזדן, 1716.

 Lips Tullian,) טוליאן"  "ליפס  של  חייו  אודות  ספר 

בסקסוניה  שודדים  כנופיית  מנהיג   ,(c. 1675-1715
ובבוהמיה במאה ה-18. הספר מתאר את הפשעים שביצע, 

את הוצאתו להורג בדרזדן ואת חברי כנופייתו. בראשית 

(תח־ שונים  פושעים  של  דיוקנאות  עם  לוחות  הספר 11 

ובו  לרוחב,  נפתח  הלוחות  אחד  יהודים.  חלקם  ריטים), 

השמות  בין  ושמותיהם,  אזוקים  פושעים  קבוצת  נראית 

 [10]  ,260  ,232  ,[13] יהודיים.  שמות  מספר  לזהות  ניתן 

הלוחות  טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 תחריטים,  לוחות   [11] עמ', 

עבה,  נייר  על  ומודבקים  מקצועי  שיקום  עברו  השער  ודף 

מספר  בשולי  קלים  קרעים  כתמים.  קצוצים.  השער  שולי 

דפים. כריכת חצי-עור חדשה, מפוארת. נדיר.

פתיחה: $2000

292

293
a  א
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293. Life of the Criminal "Lips 
Tullian" and Jewish Criminals – 
Dresden, 1716
Des bekannten Diebes, Mörders und Räubers 
Lips Tullians, und seiner Complicen Leben und 
Ubelthaten, Johann Christoph Krause, Dresden, 
1716.
Book about the life of "Lips Tullian" (c.1675-
1715), leader of a gang of robbers in Saxony and 
Bohemia in the 18th century. The book describes 
the crimes that he committed, his execution in 
Dresden and the members of his gang. 11 Plates 
of portraits (etchings) open the book, some por-
traits are of Jews. One plate unfolds widthwise, 
and features a group of hand-cuffed criminals 
and their names. Some of the names are of 

294. עיקרי היהדות המסורתית – אמשטרדם, 
1789

 Rabinismus oder Sammlung talmudscher
אמשטרדם,   .Thorheiten, Christ Ernst Wuensch

.1789

עיקרי היהדות המסורתית, נדפסו כסדרת-מכתבים. בדף 

ב"תרנגול  מנופפים  יהודים  זוג   – קטן  תחריט  השער 

כפרות" וביניהם ספר ומנורה. גרמנית. 302 עמ', 17.5 ס"מ. 

פגמים  כחול.  נייר  על  אדומה  בדיו  נדפס  מאד.  טוב  מצב 

בכריכה. הערות לאורך הספר, בעיקר בעפרון. מעט כתמים.

פתיחה: $250

294. Rabinismus – Amsterdam, 1789
Rabinismus oder Sammlung talmudscher 
Thorheiten, Christ Ernst Wuensch. Amsterdam, 
1789.
Small etching on title page – a couple of Jews 
waving a "Kapparot Chicken" and between them 
a book and a menorah. German.
302 pages, 17.5cm. Very good condition. Printed 
in red ink on blue paper. Damages to binding. 
Comments throughout the book, mainly in pencil. 
Few stains.

Opening Price: $250

Jews. [13], 232, 260, [10] pages, [11] etching-plates, 
19.5cm. Good condition. The plates and title-page 
have been professionally restored and are mounted 
on heavy paper, borders of title page are chopped. 
Stains. Slight tears to borders of several leaves. Half-
leather new binding. Rare.

Opening Price: $2000

294
293
b  ב
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296. תחזיות לבית הבסבורג והאימפריה 
העות'מאנית, 1737

 Einige curieuse nachrichten… tuercken-bund,
kreig, auch tuerkisch-gesinnten jueden betref-
fend [ידיעות מוזרות בנוגע לתחזיות גידול בית האצולה 
הברית  ונפילתם,  הטורקים  על  תחזיות  כולל  האוסטרי, 

הטורקים],  ליהודים  גם  מתייחס  מלחמה.  הטורקית, 

פרנקפורט ולייפציג, 1737. מחבר אלמוני. מוקדשת לרוזן 

היינריך פון ברול. גרמנית.

8 פרקים, כוללים בעיקר תחזיות ממקורות שונים ותקו־

פות זמן שונות לגבי עתיד בית המלוכה הבסבורג (הבית 

לפרק  העות'מאנית.  האימפריה  של  ועתידה  האוסטרי) 

השמיני אופי שונה והוא עוסק בנזק המרושע של היהודים 

שלאינקוויזיציה  בכך  פותח  הוא  לנוצרים.  והטורקים 

הנוצרית היו קורבנות רבים חפים מפשע, אך סביר להניח 

שהיהודים  כיוון  בצדק,  להורג  הוצאו  היהודים  רוב  כי 

פי־ תכתובת  מצוטטת  כהוכחה  לנוצרים.  להזיק  נוטים 

295. תולדות הונגריה / יהדות ספרד – אמשט־
רדם, 1687

 Cesareo carro triumphal, Antonio Pizarro de
Oliveros. אמשטרדם, 1687. לטינית. 

עוד  ב-1686.  בבודה  והקרב  הונגריה  של  ההיסטוריה 

תושב  הספרדי  וההיסטוריון  המשורר  מאת  שיר  בספר: 

 Miguel de Barrios,) אמשטרדם, דניאל לוי דה בריוס

1635-1701, בן למשפחת אנוסים), תיאור הקרב בין הצבא 

האוסטרי לכוחות הטורקיים בקרב על בודה בשנת 1687 

בודה  יהודי  על-ידי  שנשלח  מכתב  של  המלא  הנוסח  וכן 

183- בעמ'  (מופיע  הראשון  לאופולד  האוסטרי  לקיסר 

195) לאחר שזה כבש את העיר. במכתב היהודים מביעים 

ולשגשוג  לשלום  להתפלל  מסורתם  ואת  נאמנותם  את 

היס־ דוגמאות  מתן  על-ידי  זאת  חיים,  הם  בה  המדינה 

ספרד  יהדות  תולדות  על  גם  המתבססות  רבות,  טוריות 

(ראה חומר מצורף). 29, 201 עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. 4 דף 

כריכת  כתמי-חלודה.  בצילום.  והושלמו  חסרים  ראשונים 

קלף מקורית. אקס ליבריס, מעט הערות בכתב-יד.

פתיחה: $1200

295. History of Hungary / Spanish 
Jewry – Amsterdam, 1687
Cesareo carro triumphal, Antonio Pizarro de 
Oliveros. Amsterdam, 1687. Latin. The history 
of Hungary and the 1686 battle in Buda. 
In the book appear: A poem by the Spanish poet 
and historian, resident of Amsterdam, Miguel 
de Barrios, 1635-1701, (family of Marranos), a 
description of the battle on Buda between the 
Austrian army and Turkish forces in 1687 and 
the complete version of a letter sent by the 
Jews of Buda to Leopold I, Emperor of Austria 
(pages 183-195) following his conquest of 
the city. The Jews express in this letter their 
loyalty and their tradition to pray for peace 

and prosperity of the state in which they live, 
with reference to many historical instances, 
based on the history of the Spanish Jewry. (See 
attached material). 29, 201 pages, 20cm. Good 
condition. First 4 leaves are missing and completed 
by photocopy. Foxing-marks. Original parchment 
binding. Ex-Libris, several handwritten comments.

Opening Price: $1200

295

296
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297. יסודות השפה העברית – נאפולי, 1771
 Linguae Hebraicae institutiones, Carmine

Santoro [יסודות השפה העברית]. נאפולי, 1771. 
ספר דקדוק לשפה העברית, על בסיס המקורות. [4], 200 

עמ', VII טבלאות, 17.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כריכת 

קלף מקורית. 

פתיחה: $150

296. Forecasts Concerning  
Habsburg House and the Ottoman 
Empire, 1737
Einige curieuse nachrichten… tuercken-
bund, kreig, auch tuerkisch-gesinnten jueden 
betreffend [strange news about the forecasts 
concerning the growth of the Austrian Noble 
House, including forecasts about the Turks and 
their decline, the Turkish alliance, war. [Refers 
also to Turkish Jews], Frankfurt and Leipzig, 
1737. Anonymous writer. Dedicated to Count 
Heinrich von Brol. German.
8 Chapters, containing mainly forecasts from 
various sources and different periods about the 
future of Habsburg Monarchy and the future 
of the Ottoman Empire. The eighth chapter 
has a different character and deals with the 
vicious damage done by Jews and Turks to 
Christians. It opens stating that the Christian 
inquisition caused the deaths of many innocent 
victims, but it seems reasonable that most Jews 
were rightly executed, since the Jews damage 
the Christians. To prove this the writer quote 
a fictitious correspondence between a Spanish 
Jew and a Turkish Jew from the period of the 
Expulsion of Jews from Spain, with claims 
against the Spanish King abusing the Jews. The 
Turkish Jew advises to secretly take revenge 
through trade, medicine, religion and law. 4; 66 
pages, 18.5cm. Very good condition.

Opening Price: $1000

297. Basics of the Hebrew Language 
– Napoli, 1771
Linguae Hebraicae institutiones, Carmine 
Santoro [Basics of the Hebrew language]. Napoli, 
1771.
Hebrew grammar book, according to the sourc-
es. [4], 200 pages, VII tables, 17.5cm. Good condi-
tion. A few stains. Original parchment binding.

Opening Price: $150

גרוש  מתקופת  טורקי  ליהודי  ספרדי  יהודי  בין  קטיבית, 

המתעלל  הספרדי  המלך  כלפי  טענות  ובה  ספרד,  יהודי 

ביהודים. העצה מהיהודי הטורקי היא לנקום בחשאי בנו־

צרים על-ידי מסחר, רפואה, דת ומשפט. 4; 66 עמ', 18.5 

ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $1000

298. מנורת החנוכה – מרדכי נרקיס, 1939
מנורת החנוכה, מאת מרדכי נרקיס, שרטוטים מאת מאיר 

גור אריה. הוצאת "בני בצלאל", ירושלים, 1939. 

מנורת  אודות  נרקיס  מרדכי  של  והחשוב  המקיף  מחקרו 

ב-400  נדפס  ולוחות-תצלומים.  איורים  כולל  החנוכה. 

לוחות-תמונות, 31.5   LXIV עמ',   N יח, 102, [1];  עותקים. 

מעט  רופפת,  כריכה  כתמי-חלודה.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ. 

פגומה. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $500

298. The Hanukkah Lamp – 
Mordechai Narkiss, 1939 
Menorat HaHanukkah, by Mordechai Narkiss, 
drawings by Meir Gur- Aryeh. Published by 
"Bnei Bezalel", Jerusalem, 1939.
Mordechai Narkiss's important and compre-
hensive research of Hanukkah lamps. With 
illustrations and photograph-plates. Printed 
in an edition of 400 copies. 18, 102, [1]; N pages, 
LXIV plates, 31.5cm. Good condition. A few foxing-
marks. Loose binding, somewhat damaged. From 
Prof. Chimen Abramsky's private collection.

Opening Price: $500
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299. מילגרוים - כתב-עת לאמנות יהודית – 
ברלין, 1922-1924

מילגרוים [ִרמון], צייטשריפט פאר קונסט און ליטראטור 

[כתב-עת לאמנות וספרות], בעריכת מרק וישניצר. ברלין, 

1922-1924. יידיש.

כתב-העת  של  החוברות  שש  את  האוסף  מהודר  כרך 

המובחר  מן  נייר  על-גבי  נדפס  "המאסף...  מילגרוים. 

ומעוטף במעטפה מצוירת בשלל צבעים. המאסף מוקדש 

ישראלית  לאמנות  ביחוד  ולתאטרון,  לנגינה  לאמנות, 

מצב  ובשחור-לבן.  בצבע  רבות  תמונות  ובהווה".  שבעבר 

מאוסף  קרועה.  מעט  כריכה  מנותקים,  דפים  שני  טוב, 

פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $250

300. יודאיקה – תיעוד אמנות יהודית - פריס, 
1930

Hebraica – documents d'art Juif [יודאיקה – תיעוד 
אומנות יהודית], בעריכת הנרי גוטמן. פריס, 1930. 

בשחור  יודאיקה  פריטי  צילומי  לוחות   48 ובה  תיקייה 

כתרי  מנורות-חנוכה,  הפריטים:  תאורי  כולל  ובצבע,  לבן 

299. Milgroym – Periodical for 
Jewish Art – Berlin, 1922-1924
Milgroym [Pomegranate], tzayshrift fur kunst 
un literature [periodical for art and literature], 
edited by Marc Wishnitzer. Berlin, 1922-1924. 
Yiddish.
Fine volume, compiling the six booklets of the 
periodical Milgroym. "The collection…printed 
on the finest paper and covered by an illustrat-
ed cover in many colors. Devoted to art, music 
and theater…". Many photographs in color and 
in black and white. Good condition, two detached 
leaves, binding a little torn. From Prof. Chimen 
Abramsky's private collection.

Opening Price: $250

300. Judaica – Documentation of 
Jewish Art – Paris, 1930
Hebraica – documents d'art Juif [Judaica – 
Documentation of Jewish Art], edited by Henri 
Guttmann. Paris, 1930.
Folder with 48 photograph-plates of Judaica 
items in black and white and in color, including 
annotations: Hanukah Lamps, Torah Crowns, 
Manuscripts and more. French. 4, 4 pages, 48 
plates (6 in color), 33cm. Heavy paper. Very good 
condition. From Prof. Chimen Abramsky's pri-
vate collection.

Opening Price: $200

301. עתון מוקדש ליהודים – תצלומים איכותיים 
רבים – פריז, 1933

Témoignages de notre temps, גליון מס' 2. כותרתו: 
"Les Juifs" [היהודים]. פריז, אוקטובר 1933.

תצלומים  כולל  ויהדות.  יהודים  לנושא  מוקדש  גליון 

רבנים,  בתי-כנסת,  חפצי-קודש,  של  רבים  איכותיים 

תצלומים   – ובהמשך  פוגרומים,  מפורסמים,  יהודים 

מארץ ישראל, האוניברסיטה העברית, תל-אביב, ועוד. על 

אוגדן- באמצע  כרוך  מבובוב.  האדמו"ר  תמונת  העטיפה 

גליונות של העתון (כולל ששה גליונות). 106 עמ' [כנראה 

עותק-ספריה  טוב.  מצב  ס"מ.  בראשיתו], 30  דף  חסרים 2 

לשעבר. כריכה מעט בלויה.

פתיחה: $150

תורה, כתבי-יד ועוד. צרפתית. 4, 4 עמ', 48 לוחות תמונות 

(6 בצבע), 33 ס"מ. נייר עבה ואיכותי. מצב טוב מאד. מאוסף 

פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $200

301. Paper Dedicated to Jews – Many 
Photographs of Good Quality – 
Paris, 1933
Témoignages de notre temps, issue number 2. 
Title: "Les Juifs" [the Jews]. Paris, October 1933.
Issue dedicated to Jews and Judaism. Includes 
many photographs of good quality featuring 
Judaica objects, synagogues, rabbis, famous 
Jews, pogroms, followed by photographs of 
Eretz Israel, the Hebrew University, Tel Aviv and 
more. On the cover appears the Rabbi of Bobov's 
photograph. Bound in the middle of a file con-
taining issues of the paper (six issues). 106 pages 
[2 leaves probably missing in the beginning], 30cm. 
Good condition. Ex-library copy. Cover somewhat 
worn.

Opening Price: $150

299
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302. יידישע געלט – מהדורה מפוארת – ניו-
יורק, 1959

מאת  ובפולקלור,  בתרבות  יהודי]  [כסף  געלט  יידישע 

למדעי  האמריקנית  האקדמיה  הוצאת  ריבקינד.  יצחק 

היהדות, ניו-יורק, 1959.

לקסיקון בסדר א"ב, עם תצלומים. עותק מיוחד: נדפס על 

נייר כחול, חיתוך דפים מוזהב וכריכה אדומה.      , 303, [5] 

עמ', 28.5 ס"מ. מצב טוב מאד. נזקים קלים בכריכה.

פתיחה: $120

LI

302. Yidishe Gelt – Fine Edition – 
New York, 1959
Yidishe Gelt [Jewish Money] in cultural his-
tory and folklore, a lexicological study by Isaac 
Rivkind. American academy for Jewish research, 
New-York, 1959.
Lexicon in alphabetical order, with photo-
graphs. Special issue: printed on blue paper, 
gilded leaves cutting and red binding. LI, 303, [5] 
pages, 28.5cm. Very good condition. Slight damages 
to cover.

Opening Price: $120

303. בתי כנסת בגרמניה – שני אלבומים
 Synagoge Rykestrasse erbaut von der .1

ברלין,   .Jüdischen Gemeinde zu Berlin 1903/4
מבית  אדריכליים  ותרשימים  תצלומים  אלבום   .1905

הכנסת הגדול ביותר בגרמניה. [13] דף. 36X18 ס"מ. מצב 

רופפת.  כריכה  בפורזץ,  ונייר-דבק  בלאי  עבה.  נייר  טוב. 

חותמות. עותק ספריה.

 .Edmund Körner מאת ,Die Synagoge in Essen .2

אדריכליים.  ותרשימים  תצלומים  אלבום   .[1914] ברלין, 

עשרות תמונות, איורים והדפסים צבעוניים מבית הכנסת 

באסן (          ). [6], 104 עמ' + 7 לוחות. 30 ס"מ. מצב טוב. 

נייר עבה. דפים וכריכה רופפים. נכרך עם מעטפת הקרטון 

המקורית. דפים מודבקים בנייר-דבק. עותק ספריה.

פתיחה: $250

Essen

303. Synagogues in Germany – Two 
Albums
1. Synagoge Rykestrasse erbaut von der 
Jüdischen Gemeinde zu Berlin 1903/4. Berlin, 
1905. Album with photographs and archi-
tectural drawings of the largest synagogue in 
Germany. [13] leaves. 36X18cm. Good condition. 
Heavy paper. Wear and paper-tape to vorsatz, loose 
binding. Ink stamps. Ex-library copy.
2. Die Synagoge in Essen, by Edmund Körner. 
Berlin, [1914]. Album with photographs and 
architectural drawings. Tens of photos, illustra-
tions and colorful prints of Essen Synagogue. 
[6], 104 pages + 7 plates. 30cm. Good condition. 
Heavy paper. Leaves and binding are loose. Bound 
with original cardboard binding. Leaves pasted with 
paper-tape. Ex-library copy.

Opening Price: $250

304. בתי-כנסת באירופה
ארבעה ספרי-מחקר אודות בתי-כנסת באירופה, ארבעתם 

כוללים תצלומים ואיורים רבים.
 Jewish Art in European Synagogues, George K.
אירופאיים].  בבתי-כנסת  יהודית  [אמנות   Loukomski
 The Architecture of the European ◆ .1947 ,אנגליה

Synagogue, Rachel Wischnizer [הארכיטקטורה של 
ציורי-קיר   ◆  .1964 פילדלפיה,  האירופאי].  הכנסת  בית 

בבתי-כנסת בפולין, מאת דויד דוידוביץ. ירושלים, 1968.  

 Synagogues of Europe – Architecture, History, ◆
[בתי-הכנסת   Meaning, Carol Herselle Krinsky
ניו- משמעות].  היסטוריה,  ארכיטקטורה,   – אירופה  של 

יורק, 1985. גודל משתנה, מצב טוב. מאוסף פרופ' שמעון 

אברמסקי. 

פתיחה: $150

304. European Synagogues 
Four books about synagogues in Europe, all of 
them with many photographs and illustrations.
Jewish Art in European Synagogues, George K. 
Loukomski. England, 1947. ◆ The Architecture 
of the European Synagogue, Rachel Wischnizer. 
Philadelphia, 1964. ◆ Murals in Polish 
Synagogues, by David Davidovitch. Jerusalem, 
1968. ◆ Synagogues of Europe – Architecture, 
History, Meaning, Carol Herselle Krinsky. New 
York, 1985. Size varies, good condition. From Prof. 

302

303
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305. היסטוריה של בית הכנסת הפורטוגזי – 
לונדון, 1901

 History of the ancient synagogue of the Spanish
הכנסת  בית  של  [היסטוריה   and Portuguese Jews
והפורטוגזית  הספרדית  היהודית  הקהילה  של  העתיק 

בלונדון]. לונדון, 1901.

איורים,  כולל  הכנסת.  לבית  שנים   200 לציון  יובל  ספר 

אנגלית.  עבה,  נייר  וטבלאות.  תמונות  כתבי-יד,  צילומי 

201 עמ', 29 ס"מ. מצב טוב. כולל עטיפה מקורית, מוכתמת 

ומודבקת, בכריכה קשה. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $150

306. ה"גטו" בפראג, 1903 – איורים ותצלומים
 Das Prager Ghetto, Ignát Herrmann, Dr. Josef
Teige, Dr. Zikmund Winter [הגטו של פראג]. פראג, 

 .1903

ותצלו־ איורים  מאמרים,  כולל  אלבום.  בפורמט  ספר 

עמ',   175 פראג.  של  היהודי  ברובע  היהודים  מחיי  מים 

305. History of the Portuguese 
Synagogue – London, 1901
History of the ancient synagogue of the Spanish 
and Portuguese Jews. London, 1901.
A jubilee book written for the 200th anniversary 
of the synagogue. With illustrations, manu-
scripts photographs, pictures and tables. Heavy 
paper, English. 201 pages, 29cm. Good condition. 
With original dust-cover, stained and pasted, hard 
cover. From Prof. Chimen Abramsky's private 
collection.

Opening Price: $150

306. The "Ghetto" in Prague, 1903 – 
Illustrations and Photographs
Das Prager Ghetto, Ignát Herrmann, Dr. 
Josef Teige, Dr. Zikmund Winter [The Prague 
Ghetto]. Prague, 1903.
An album-format book. Contains articles, il-
lustrations and photographs of Jewish life in the 
Jewish quarter of Prague. 175 pages, 35.5X26.5cm. 
Good condition. Several foxing-marks. Cover some-
what damaged, loose.

Opening Price: $300

Chimen Abramsky's private collection.

Opening Price: $150

35.5X26.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמי-חלודה. כריכה מעט 

פגומה, רופפת.

פתיחה: $300

307. בתי-קברות יהודיים בצ'כיה – פראג, 1903
 .Stary zidovsky hrbitov prazsky, Lubos Jerabek

פראג, 1903.

יהודיות,  ומצבות  בתי-עלמין  תצלומי  עם  לוחות   23

מצב  ס"מ.   31 צילום,  לוחות   22 עמ',   38 בצ'כית.  הטקסט 

טוב. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $150

307. Jewish Graveyards in 
Czechoslovakia – Prague, 1903
Stary zidovsky hrbitov prazsky, Lubos Jerabek. 
Prague, 1903.
23 photograph plates of Jewish graveyards and 
tomb-stones, text in Czech. 38 pages, 22 plates, 
31cm. Good condition. From Prof. Chimen 
Abramsky's private collection.

Opening Price: $150

308. ספר תולדות משפחות גינצבורג – סט. 
פטרבורג, 1899

סט.  מגיד.  דוד  מאת  גינצבורג,  משפחות  תולדות  ספר 

פטרבורג, 1899.

מן  המצוינים  גינצבורג  בני  לכל  הימים  דברי  ספר  "הוא 

ימי  עד  לספה"נ)  הט"ז  המאה  (בשנת  הראשונים  הדורות 

הדור האחרון, עם מגילות לוחות יוחסין רבים".       , 306, 

מאוסף  כתמי-חלודה.  מאד.  טוב  מצב  ס"מ.   25 עמ',   [1]

פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $120

XIV

308. Ginsburg Families History Book 
– Saint Petersburg, 1899  
Ginsburg families history, by David Maggid. 
Saint Petersburg, 1899.
"The history of all Ginsburg family members 
throughout the generations (in the 16th cen-
tury) to the present day with many geneaolo-
gies tables". XIV, 306, [1] pages, 25cm. Very good 
condition. Foxing-marks. From Prof. Chimen 
Abramsky's private collection.

Opening Price: $120

306
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309. פורטרטים יהודיים – לונדון, 1935
אנגלו-יהודיים]  [פורטרטים   Anglo-Jewish portraits

מאת אלפרד רובנס. לונדון, 1935.

ציורים  לוחות  עם  פורטרטים,  של  ביבליוגרפית  רשימה 

רבים.           ,191 עמ', 48 לוחות ציור בשחור-לבן, 25.5 ס"מ. 

מצב טוב מאד. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $150

Xxiii

309. Anglo-Jewish Portraits – 
London, 1935
Anglo-Jewish portraits by Alfred Rubens. 
London, 1935.
Bibliography of Anglo-Jewish portraits and co-
lonial portraits in the 19th century, with many 
plates of paintings. Xxiii, 191 pages, 48 black and 
white plates, 25.5cm. Very good condition. From 
Prof. Chimen Abramsky's private collection.

Opening Price: $150

310. איקונוגרפיה יהודית - שני כרכים 
מנהל  והיסטוריון.  אספן   –  (1903-1998) רובנס  אלפרד 

המוזיאון היהודי בלונדון בשנים 1958-1983. 

 .A Jewish Iconography, Alfred Rubens .1

איקונוג־ לונדון, 1954.   ,The Jewish Museum הוצאת 

התחריטים  אוסף  של  ביבליוגראפי  רישום  יהודית.  רפיה 

האוסף,  מן  רבות  תמונות  בליווי  רובנס,  של  והדיוקנאות 

עברי.  וכיתוב  יהודים  דמויות  עם  רבים  תחריטים  הכולל 

נדפס ב-500 עותקים.        , 160 עמ', [45] לוחות. 25 ס"מ. 

כריכת חצי-קלף. מצב טוב מאוד.

 A Jewish Iconography - A Supplementary .2

משלים  כרך   .1982 לונדון,   .Volume, Alfred Rubens
לספר הנ"ל. כולל תמונות של מוצגים מן האוסף. הקדשה 

בכתב-ידו של רובנס. 128 עמ', 29.5 ס"מ. מצב טוב. מאוסף 

פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $250

XVI

310. Jewish Iconography – Two 
Volumes
Alfred Rubens (1903-1998) – Collector and his-
torian. Director of the London Jewish Museum 
between the years 1958-1983.
1. A Jewish Iconography, Alfred Rubens, The 
Jewish Museum publishing, London, 1954. 
Jewish iconography. Bibliographic record of the 
etchings and portraits collection of Rubens ac-
companied by many photographs amongst them 
many etchings with Jewish figures and Hebrew 
writing. Printed in an edition of 500 copies. 160, 
XVI pages, [45] plates. 25cm. Half-parchment bind-
ing. Very good condition.
2. A Jewish Iconography - A Supplementary 
Volume, Alfred Rubens. London, 1982. 
Supplementary volume to above mentioned 
book. Including photographs of exhibits in the 
museum's collections. Rubens handwritten ded-
ication. 128 pages, 29.5cm. Good condition. From 
Prof. Chimen Abramsky's private collection.

Opening Price: $250

311. שלשה ספרי גנאולוגיה וביוגרפיה
פר־ כרמולי.  אליקים  מאת  יחייא,  לבני  הימים  דברי  ספר 

רב,  כרמולי (1802-1875) -  תר"י [1850].  נקפורט דמיין, 

ְרִמיָּה [אדולף  ביבליוגרף ואספן כתבי-יד עבריים. ◆ ַחיֵּי-כַּ

ממל  עלק.  יואל  מאת   ,[Adolphe Crémieux כרמיה, 

ראזענ־ משפחת  תולדות   ◆  .1882 ליטא],   ,Klaipeda]

[החתם  הדור  מחכמי  יקרים  ומכתבים  [רוזנטל]...  טהאל 

סופר, רבי מאיר א"ש, רבי צבי הירש חיות, שד"ל ואחרים], 

מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד. בודפשט, תרפ"א [1921]. 

ישראל  ד"ר  של  הפרטי  מאוספו  משתנים.  ומצב  גודל 

מהלמן.

פתיחה: $250

309

310
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312. "אוטו דה פה" והיהודים, 1908
Auto de fe and Jew, Elkan Nathan Adler [אוטו דה 
אוניברסיטת  הוצאת  והיהודים].  אמונה)  של  (מעשה  פה 

אוקספורד, 1908.

ספר מחקר העוסק באינקוויזיציה. כולל צילומי כתבי-יד 

דתי  (טקס  פה  דה  אוטו  טקסי  אודות  פרטים  וטבלאות 

שערכה האינקוויזיציה בהוציאה לפועל את גזרי הדין של 

קורבנותיה בכנסיות) שתועדו. אנגלית. 195 עמ', 4 לוחות 

פרופ'  מאוסף  טוב.  מצב  ס"מ.   22.5 מקופלים),   2) צילום 

שמעון אברמסקי.

פתיחה: $100

311. Three Genealogy and 
Biography Books
Biography book of the Yahya family, by Eliakim 
Carmoli. Frankfurt am Main, [1850]. Carmoli 
(1802-1875) – Rabbi, bibliographer and collec-
tor of Hebrew manuscripts. ◆ Life of Crémieux 
[Adolphe Crémieux], by Joel Elk. Meml 
[Klaipeda, Lithuania], 1882. ◆ History of the 
Rosenthal Family…and letters from the genera-
tion's sages [the Hatam Sofer, Rabbi Meir A"SH, 
Rabbi Zvi Hirsch Hayot, Shada"l and others], 
by Yekutiel Yehudah Gruenwald. Budapest, 
[1921]. Size and condition varies. From Dr. Israel 
Mehlman's private collection.

Opening Price: $250

312. "Auto de Fé" and the Jews, 1908
Auto de fe and Jew, Elkan Nathan Adler. Oxford 
University Publishing, 1908.
Research studying the inquisition. Contains 
copies of manuscripts and tables about Auto 
de Fé ceremonies that have been documented. 
English. 195 pages, 4 photograph-plates (2 folded), 
22.5cm. Good condition. From Prof. Chimen 
Abramsky's private collection.

Opening Price: $100

313. הדפוס העברי בקרימונה – פארמה, 1808
 Annali Ebreo-Tipografici di Cremona distesi dal
הדפוס  [תולדות   .dottore, G. Bernardo De-Rossi

העברי בקרימונה]. פארמה, 1808.

במאה  בקרימונה  שנדפסו  עבריים  ספרים   42 רשימת 

ה-16 ועשרה ספרים נוספים, שמקום הדפסתם אינו ודאי. 

כתמים  ואיכותי.  עבה  לבן,  נייר  טוב.  מצב  ס"מ.  עמ', 23   24

פשוטה.  כריכת-קרטון  בשוליה.  וקרעים  המעטפת  על 

מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $150

313. Hebrew Printing in Cremona – 
Parma, 1808
Annali Ebreo-Tipografici di Cremona distesi 
dal dottore, G. Bernardo De-Rossi. [History of 
Hebrew printing in Cremona]. Parma, 1808.
List of 42 Hebrew books printed in Cremona 
during the 16th century and ten additional 
books of which printing place is uncertain. 24 
pages, 23cm. Good condition. White paper, heavy 
and of good quality. Stains to cover and tears to 
its borders. Simple cardboard binding. From Prof. 
Chimen Abramsky's private collection.

Opening Price: $150

314. הדפוס העברי בשווייץ – מהדורה 
ממוספרת, 1926

 Hebraisch in der Schweiz, Karl Jakob Luthi
ְרן  (         ), 1926.  [הדפוס העברי בשווייץ]. בֶּ

מספרו 118.  זה  עותק  ממוספרים,  עותקים  ב-300  נדפס 

כולל רשימה, קטלוג לפי מקומות הדפוס, מפתח ולוחות-

פקסימיליים. גרמנית. [4], 45, [3] עמ', [6] לוחות, 23 ס"מ. 

שמעון  פרופ'  מאוסף  פגומה.  שדרה  כתמים.  טוב.  מצב 

אברמסקי. מצורפים שני דפים עם תוספות בכתב-יד.

פתיחה: $200

Bern

314. Hebrew Printing in 
Switzerland – Numbered Edition, 
1926
Hebraisch in der Schweiz, Karl Jakob Luthi 
[Hebrew Printing in Switzerland]. Bern, 1926.
Printed edition of 300 numbered copies, this copy 
is number 118. Includes a list, catalogue accord-
ing to printing locations, index and facsimile-
plates. German. [4], 45, [3] pages, [6] plates, 23cm. 
Good condition. Stains. Damaged spine.From Prof. 
Chimen Abramsky's private collection. Attached 
are two leaves with handwritten additions.

Opening Price: $200

314
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315. קטלוג הספרים בחנותו של שמואל 
שיינבלום – למברג, 1871

קאטאלאג. רשימת 803 ספרים עבריים העומדים למכירה 

 (Samuel Schönblum) שיינבלום  שמואל  של  בחנותו 

בלמברג, 1871.

מקום  נרשמו  ספר  כל  ליד  א"ב.  בסדר  הספרים  רשימת 

וגדלו.  מחירו  והלועזית,  העברית  הדפוס  שנת  הדפוס, 

שנות  מדפוסי  רבים  וספרים  אינקונבולות  מספר  ביניהם 

עמ',  בכתב-יד. 16  רשימה  של  ליטוגרפי  דפוס  וה-ש'.  הר' 

מאוספו  כתמי-חלודה.  חותמות.  טוב.  מצב  ס"מ.   22.5

הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $180

315. Catalogue of Samuel 
Schönblum Book Store – Lemberg, 
1871
Katalog. List of 803 Hebrew books available 
in Samuel Schönblum, bookstore in Lemberg, 
1871.
Books arranged in alphabetical order. Next to 
each book are the printing place, Jewish and 
Gregorian year of printing, price and size. 
Several incunabula and many books of the 16th 
and 17th centuries. Lithographic printing of a 
handwritten list. 16 pages, 22.5cm. Good condi-
tion. Ink-stamps. Foxing-marks. From Dr. Israel 
Mehlman's private collection.

Opening Price: $180

316. עלים לביבליוגרפיה וקורות ישראל - וינה, 
1934-1936

עלים לביבליוגרפיה וקורות ישראל – בהשתתפות חכמים 

מפורסמים. רבעון, בעריכת דוד פרנקל. וינה, 1934-1936. 

שנים ראשונה ושניה, 8 חוברות רצופות.

אודות  ומידע  יהודית  ותרבות  ספרות  בנושאי  מאמרים 

316. Leaves of Bibliography and 
Jewish History – Vienna, 1934-1936
Leaves of Bibliography and Jewish History. 
Quarterly, edited by David Frankel. Vienna, 
1934-1936. First and second year, 8 consecutive 
issues.
Essays about literature and Jewish culture and 
information about new Hebrew books. Volume 
22.5cm. Good condition. Two leaves detached. 
A few foxing-marks. Some leaves were bound 
up-side-down.

Opening Price: $200

ספרים עבריים חדשים. כרך 22.5 ס"מ. מצב טוב. שני דפים 

מנותקים. מעט כתמי חלודה. מספר דפים נכרכו במהופך. 

מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $200

317. קטלוג ספריית הבודליאנה - שני כרכים – 
אוקספורד, 1886-1906

 Catalogue of the Hebrew manuscripts in the .1

כתבי- [קטלוג   bodleian library, Adolf Neubauer
היד העבריים בספריית הבודליאנה]. אוקספורד, 1886.

הבודליאנה,  בספריית  אשר  העבריים  כתבי-היד 

לנושאים:  מחולק  הקטלוג  אוקספורד.  באוניברסיטת 

מפתחות  כולל  ועוד.  קבלה  פילוסופיה,  תלמוד,  תנ"ך, 

מפורטים.             , 1167 עמ', 29 ס"מ. מצב טוב. 

2. כרך שני. אוקספורד, 1906.          , 544 עמ', 29 ס"מ. מצב 

טוב. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $500

XXXII
XVI

317. Bodleian Library Catalogue – 
Two Volumes – Oxford, 1886-1906 
1. Catalogue of Hebrew manuscripts in the 
Bodleian library, Adolf Neubauer. Oxford, 1886. 
Hebrew manuscripts in the Bodleian Libray, 
Oxford University. Catalogue is divided into 
topics: Bible, Talmud, philosophy, Kabalah and 
more. With detailed indices. XXXII, 1167 pages, 
29cm. Good condition.
2. Second volume. Oxford, 1906. XVI, 544 pages, 
29cm. From Prof. Chimen Abramsky's private 
collection.

Opening Price: $500

316
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318. Minchat Shlomo – 
Bibliographical List – Vienna, 1911 
Minchat Shlomo, list of books purchased by 
Rabbi Shlomo ben Menachem Baruch HaCohen 
and donated to the Vienna Community Treasury 
of Books, by Bernard Wachstein. Vienna, 1911.
List of Hebrew books with short description. 
Detailed indices and introductions in German 
to both parts. XVIII, 215, XIII, 178 pages, 27cm. 
Good condition, binding disassembled. From Prof. 
Chimen Abramsky's private collection.

Opening Price: $350

318. מנחת שלמה – רשימה ביבליוגרפית – וינה, 
1911

ב״ר  שלמה  ר׳  קנה  אשר  הספרים  שלמה,  רשימת  מנחת 

מנחם ברוך הכהן ונדבם לבית אוצר הספרים דקהל ווינא, 

מאת דובער ווכשטיין. וינה, 1911. 

רשימה של ספרים עבריים עם פירוט קצר. מפתחות מפו־

רטים והקדמות בגרמנית לשני החלקים.            , 215,          , 

178עמ', 27 ס"מ. מצב טוב, כריכה מפורקת. מאוסף פרופ' 

שמעון אברמסקי.

פתיחה: $350

XVIIIXIII

319. אור מאיר – רשימת-ספרים – דיינארד – 
ניו-יורק, 1896

אור מאיר, מאת אפרים דיינארד. ניו-יורק, תרנ"ז 1896.

ונדפסים, הנמצאים  יד  כתב  ישראל,  ספרי  רשימת  "כולל 

ר'  בבית אוצר ספרים הגדול של החכם המהלל, השופט, 

מאמרים  הערות,  עם  בפילאדעלפיא,  זולצבערגער  מאיר 

מפורט  ביבליוגראפי  רישום  שונים".  יד  מכתבי  ושירים 

של 394 פריטים. אודות מאיר זולצברגר, ראה פריט 230. 

טוב.  מצב  ס"מ.   21 עמ',   100 מקורי.  שער-מעטפת  כולל 

מעט כתמים. אקס-ליבריס, קרעים בעטיפה. נתון בכריכה 

חדשה. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $150

319. Or Meir – Book-List – Deinard – 
New York, 1896
Or Meir, by Ephraim Deinard. New York, 1896.
Includes a list of Hebrew books, manuscripts and 
printed, in the library of the judge Meir Sulzberger 
in Philadelphia' with comments, articles and 
poems of various manuscripts. About Meyer 
Sulzberger, see item 230. Detailed bibliographical 
listing of 394 items. With original title-cover.
100 pages, 21cm. Good condition. Few stains. Ex-
libris, tears to cover. New binding. From Prof. 
Chimen Abramsky's private collection.

Opening Price: $150

320. עתיקות יהודה – אפרים דיינארד – 
ירושלים, 1911

עתיקות יהודה, מאת אפרים דיינארד. ירושלים, 1911. 

הנדירים  העבריים  הספרים  של  ביבליוגרפית  רשימה 

שנדפסו לאחר שנת 1900, שדיינארד מצא או ראה במס־

עותיו בעולם. בפתיחה – שמות הערים בעולם אשר בהם 

מעט  טוב.  מצב  ס"מ.  עמ', 30   44 בעברית.  ספרים  נדפסו 

מאוסף  הספר.  מדפי  באחד  וקרע  כתמים  בעט,  סימונים 

פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $400

320. Atikot Yehudah – Ephraim 
Deinard – Jerusalem, 1911
Atikot Yehudah, by Ephraim Deinard. 
Jerusalem, 1911.
Bibliographical list of rare Hebrew books printed 
after 1900, which Deinard found or saw during 
his travels around the world. The book opens 
with a list of cities in which Hebrew books were 
printed, from Odessa to Tunisia. 44 pages, 30cm. 
Good condition. Some notations in pen, stains and 
one tear to one of the leaves. From Prof. Chimen 
Abramsky's private collection.

Opening Price: $400

321. ביבליוגרפיה של ספרות יהודית באמריקה, 
1926

בו־  .(A.S.W., Rosenbach) רוזנבך  וולף  סימון  אברהם 

לטימור, 1926.

יהודים  על-ידי  שנכתבו  ספרים  של  ביבליוגראפי  רישום 

משנת  הברית  בארצות  שנדפסו  ליהדות,  מתייחסים  או 

1640 עד שנת 1850. כולל 30 צילומים של שערי ספרים. 

486, 11 עמ', 24 ס"מ. מצב טוב מאד. מאוסף פרופ' שמעון 

אברמסקי. 

פתיחה: $300

321. Bibliography of American-
Jewish Literature, 1926
An American Jewish Bibliography, Abraham 
Simon Wolf Rosenbach. Baltimore, 1926.
Bibliography of all books written by Jews or re-
ferring to Judaism, printed in the United States 
from 1640 to 1850. Includes 30 photographs of 
title-pages. 486, 11 pages, 24cm. Very good condi-
tion. From Prof. Chimen Abramsky's private 
collection.

Opening Price: $300 320
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322. אין וואלד – יששכר בער-ריבאק - ברלין, 
1921

מאת  איורים  קוויטקָא,  לייב  מאת  [ביער],  ווַאלד  אין 

[תרפ"א  ברלין,  שוועלן,  הוצאת  ריבאק.  בער  יששכר 

 .[1921

ובצדה הפנימי של  סיפור לילדים. על העטיפה הקדמית 

העטיפה האחורית איורים צבעוניים. בגוף הספר איורים 

גדולים בשחור-לבן. 16 עמ', 30.5X23 ס"מ. מצב טוב. נזקים 

(קרעים קלים, כתמים, שאריות דבק) עברו שיקום מקצועי.

פתיחה: $400

322. In Vald – Issachar Ber-Ryback – 
Berlin, 1921  
In vald [in the forest], by Leib Kvitko, illustra-
tions by Issachar Ber Ryback. Shveln Publishing, 
Berlin, [1921].
Story for children. On front cover and on inner 
side of back cover illustrations in color. Large 
black and white illustrations within the book. 
16 pages, 30.5X23cm. Good condition. Damages 
(slight tears, stains and glue remnants) profession-
ally restored.

Opening Price: $400

323. דאס קעלבל - מנדלי מו"ס, סמל בעיצוב 
ליסיצקי - איורים של צ'ייקוב, 1919

דאס קעלבל [הֵעֶגל], מנדלי מוכר ספרים. הוצאת "קיע־

ווער פארלאג", קייב, תרע"ט [1919].

ספרים,  מוכר  למנדלי  הבהמות"  "ספר  מתוך  קטעים 

והשער  העטיפה  צ'ייקוב.  יוסף  מאת  איורים   7 מלווים 

סמל  עיצוב  צ'ייקוב.  יוסף  ובעיצוב  איור  עם  הזהה 

ליסיצקי.  בידי  נעשה  פארלאג"  "קיעווער  ההוצאה 

קרעים  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   28.5X22.5 עמ',   16 יידיש. 

כתמים  משוקמים).  (חלקם  והעטיפה  הדפים  בשולי  קלים 

וקמטים. חותמות. גוף החוברת מנותק מהעטיפה וחסר את 

הסיכה המחברת בין הדפים.

פתיחה: $1500

323. Das Kelbl– Mendele Moicher 
Sforim - Emblem Designed by 
Lissitzky, Illustrations by Tchaikov, 
1919 
Das kelbl [the kalb], Mendele Moicher Sforim. 
Kiever Farlag, Kiev, 1919.
Sections from "Sefer HaBehemot" with 7 illustra-
tions by Joseph Tchaikov. Cover and title page 
with identical illustration and design by Joseph 
Tchaikov. Design of "Kiever Farlag" emblem by 
Lissitzky. Yiddish. 16 pages, 28.5X22.5cm. Good-
Fair condition. Slightly torn margins of leaves and 
cover (some restored). Stains and creases. Stamps. 
Cover detached. Staple binding the booklet is missing.

Opening Price: $1500

322323
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324. באגינען – ירחון עם איורים של צ'ייקוב – 
קייב, 1919

[ירחון,  בוך  ערשטער  זשורנאל,  חודש  [התחלה],  באגינן 

ליטערארישן  אל-אוקראינישן  הוצאת  ראשונה].  חוברת 

קאמיטעט, אידישע סעקציע, קייב, יוני 1919. יידיש.

הגליון כולל יצירות מאת דוד האפשטיין, לייב קוויטקא, 

העטיפה הקדמית  עיצוב  ואחרים.  זינגער  י.  י.  אש,  שלום 

והאחורית, דף השער וכן 11 איורים בגוף החוברת, כולם 

בינוני.  מצב  ס"מ.   25 עמ',   126 צ'ייקוב.  יוסף  ידי  מעשה 

עטיפה קדמית, דף השער ועטיפה אחורית מנותקים וקרו־

עים בשוליים. בעטיפה הקדמית תיקון לא מקצועי בנייר-

דבק. גוף החוברת במצב טוב מאד, שוליים מעט כהים.

פתיחה: $400

324. Baginen – Monthly Journal 
with illustrations by Tchaikov - 
Kiev, 1919
Baginen [Beginning], Chodesh Djurnal, erster 
buch [monthly journal, first issue]. Published 
by al-Ukrainishen literarishen komitet, Idishe 
sektzie, Kiev, June 1919. Yiddish.
The issue contains works by David Hofstein, 
Leib Kvitko, Sholem Asch, Y. Y. Singer and 
others. Design of front and back cover, title 
page and 11 illustrations in the magazine all by 
Joseph Tchaikov. 126 pages, 25cm. Fair condition. 
Front cover, title page and back cover detached 
with torn borders. Front cover non-professionally 
restored with adhesive tape. Body of issue in very 
good condition with somewhat dark edges.

Opening Price: $400

325. Di Kupe – Peretz Markish – 
Tchaikov – Kiev, 1922 
Di Kupe [the pile] (poeme), Peretz Markish. 
Kultur-lige, Kiev, 1922. Second edition.
Design of cover by Joseph Tchaikov. Next to 
the title and name of author are two figures 
carrying a body, according to the contents 
of the poem, depicts the victims of a pogrom. 
Yiddish. 36 pages, 19.5cm. Good condition. Stains 
and small missing parts. The booklet is bound in 
hard-cloth-cover.

Opening Price: $250

325. די קופע - פרץ מארקיש – צ'ייקוב – קייב, 
1922

הוצאת  מארקיש.  פרץ  (פאעמע),  [הֲעֵרָמה]  קופע  די 

קולטור-ליגע, קייב, 1922. מהדורה שנייה.

הפואמה  שם  לצד  צ'ייקוב:  יוסף  בידי  העטיפה  עיצוב 

ושם המחבר שתי דמויות הנושאות גופה, בהתאם לתוכן 

 36 יידיש.  הפוגרום.  הרוגי  בתיאור  העוסקת  הפואמה, 

חסרים  קטנים  וחלקים  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 עמ', 

בעטיפה. החוברת בשלמותה כרוכה בכריכת בד-קשה.

פתיחה: $250

326. אין פייערדיקן דויער – עטיפה בעיצוב 
צ'ייקוב – קייב, 1921

לשירה  מאסף  הבוערת,  [בתקופה  דויער,  פייערדיקן  אין 

מלוכע- הוצאת  קָארמַאן.  ע.  בעריכת  ומהפכנית],  חדשה 

פארלאג וקולטור-ליגע, קייב, תרפ"א 1921. 

מאסף הכולל יצירות של דוד האפשטיין, פרץ מארקיש, 

מולודובסקי  קדיה  ברודרזון,  משה  קולבאק,  משה 

קונסטרוקטיביסטי  בסגנון  והטיפוגרפיה  הציור  ואחרים. 

 64 יידיש.  צ'ייקוב.  יוסף  ידי  מעשה  החוברת  עטיפת  על 

עמ', 17 ס"מ. מצב גרוע. גוף החוברת מנותק והדפים אינם 

דבק  בנייר  מחוברים  ואחרונים  ראשונים  דפים  מחוברים. 

325

324
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326. In Feirdiken doyer – Cover 
Designed by Joseph Tchaikov – Kiev, 
1921
In Feirdiken Doyr, [In the Burning Period, 
anthology of new and revolutionary poetry], 
edited by A. Korman. Published by Meluche-
Farlag and Kultur-Lige, Kiev, 1921.
Anthology contains works by David Hofstein, 
Peretz Markish, Moshe Kolbak, Moshe 
Broderzon, Kadia Molodovsky and others. The 
illustrations and typography on the cover, in 
constructivist style, are by Joseph Tchaikov. 
Yiddish. 64 pages, 17cm. Poor condition. Body of 
booklet detached and pages disbound. First and last 
pages are attached with professional tape. Cover 
torn, detached and stained. Missing parts.

Opening Price: $300

חלקים  עם  ומוכתמת,  מנותקת  קרועה,  עטיפה  מקצועי. 

חסרים.

פתיחה: $300

327. אלבטרוס – אורי צבי גרינברג – סט שלם, 
1922-1923

און  דיכטער  נייעם  דעם  פאר  זשורנאל  אלבַאטרָאס, 

ולביטוי- חדשה  לשירה  [כתב-עת  אויסדרוק  קינסטלער 

ורשה-ברלין,  גרינברג.  צבי  אורי  בעריכת  אמנותי], 

.1922-1923

נדפסו  לא  חוברות,  בשלש  גליונות  (ארבעה  שלם  סט 

גליונות נוספים) של כתב העת היידי החדשני "אלבטרוס", 

הידוע בהשפעתו הרבה על חוגי היידיש הספרותיים ועל 

המודרניזם היהודי.

בחוברת הראשונה מופיע "מאניפעסט צו די קעגנער פון 

דער נייער דיכטונג" [מניפסט למתנגדי השירה החדשה] 

– חיבור מודרניסטי מהפכני מאת אורי צבי גרינברג, אשר 

בצו  שהגיבו  השלטונות  של  הפקוחות  מעיניהן  נסתר  לא 

ובהחרמת  השניה  החוברת  הדפסת  עם  פרסום  איסור 

בחוברת  לברלין.  אצ"ג  עזב  זה,  אירוע  לאחר  עותקיה. 

בברלין,  החדש  מושבו  במקום  שנתפרסמה  השלישית, 

פואמה  עטו,  פרי  הצלב"  "במלכות  הפואמה  הופיעה 

נבואית החוזה את ימי חורבן יהדות אירופה. כשנה לאחר 

מכן, בשנת 1924, עלה אצ"ג לארץ ישראל, בה המשיך את 

כתיבתו בשפה העברית.

(ול־ זאב  בעיצוב  עטיפה   .1922 ורשה,  ראשון,  1. גליון 

מארק  מאת  חיתוכי-לינוליאום  כולל  ויינטראוב.  דיסלב) 

יבש  נייר  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   34.5 עמ',   19 שווארץ. 

ושביר. מעט קרעים. עטיפה קדמית מנותקת. 

2. גליון שני, ורשה, 1922. חיתוכי-לינוליאום על העטיפה 

מצב  ס"מ.   33 עמ',   19 שווארץ.  מארק  מאת  ובחוברת, 

בינוני. קרעים רבים, חלקם משוקמים שיקום לא מקצועי. 

חיתוכי-  .1923 ברלין,  שלישי-רביעי,  3-4. גליונות 

אבו  ויוסף  שווארץ  מארק  ברלוי,  הנריק  מאת  לינוליאום 

מעבודותיהם  רפרודוקציות   – נוספים  איורים  הגלילי, 

אחרים. 28  ואמנים  בר-ריבאק  יששכר  צ'ייקוב,  יוסף  של 

מנותקת.  קדמית  עטיפה  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   36.5 עמ', 

קרעים בשולי העטיפות. 

שלש החוברות בכרך אחד, 38 ס"מ. 

מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $1500

326
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327. Albatross – Uri Zvi Greenberg – 
Complete Set, 1922-1923 
Albatross, zhurnal for dem nayem dichter un 
kinstler oysdruk [periodical for new poetry and 
artistic expression], edited by Uri Zvi Greenberg. 
Warsaw-Berlin, 1922-1923.
Complete set (four issues in three booklets, no 
additional issues were printed) of the modern 
Yiddish periodical "Albatross", known for its 
impact on the Yiddish literary circles and on 
Jewish modernism.
In the first issue appears "manifest tsu di kegner 
fun der nayer dichtung" [manifest for the op-
ponents to modern poetry] – a modernist revo-
lutionary composition by Uri Zvi Greenberg,  

which has not been invisible to the open eyes 
of the authorities that reacted with publishing 
a ban while the second issue was published and 
all its copies confiscated. Following this event, 
Uri Zvi Greenberg left for Berlin. In the third 
issue, published in Berlin, appeared the poem 
"BeMalchut HaZlav" by Greenberg, a poem of 
prophecy predicting the extinction of European 
Jewry. A year later, in 1924, Uri Zvi Greenberg 
moved to Eretz Israel, where he continued his 
writing, in Hebrew.
1. First issue, Warsaw, 1922. Cover designed by 
Ze'ev (Wladislaw) Weintraub. With linoleum-
cuts by Marc Schwartz. 19 pages, 34.5cm. Fair-
good condition. Dry and fragile paper. A few tears. 
Front cover detached.
2. Second issue, Warsaw, 1922. Linoleum-cuts 
on the cover and within the booklet, by Marc 
Schwartz. 19 pages, 33cm. Fair condition. Many 
tears, some non-professionally restored.
3-4. Third and fourth issue. Berlin, 1923. 
Linoleum-cuts by Henrik Berlevi, Marc 
Schwartz and Yossef Abu HaGlili, additional 
illustrations – reproductions of works by Joseph 
Tchaikov, Issachar Ber-Ribak and other artists. 
28 pages, 36.5cm. Fair-good condition. Front cover 
detached. Tears to borders of covers.
Three booklets in one volume, 38cm. From Dr. 
Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $1500

328. געש – ספר שירים עברי – קייב, 1924
מלוכע טרעסט,  געש, מאת מילי [שמואל] נוַבק. הוצאת 

קייב, תרפ"ד [1924].

ממהפכת  בסגנונו  המושפע  נובק,  מילי  מאת  שירים  ספר 

בלוק.  ואלכסנדר  מאיאקובסקי  של  ומכתביהם  אוקטובר 

הבודדים  העבריים  השירה  מפרסומי  אחד  הנו  זה  ספר 

הקבצים "בראשית"  לצד  איסורים,  תחת  ברוסיה  שנדפסו 

(ראה פריט הבא) ו"צלצלי שמע". שירתו של נובק היא אחת 

פרולטרית-קומוניסטית  לשירה  הראשונות  הדוגמאות 

טיפוגר־ כולל  המרשים  העטיפה  עיצוב  העברית.  בשפה 

שכטמן  מנואיל (עמנואל)  האמן  ידי  מעשה  ייחודית,  פיה 

תלמיד  ומעצב-תפאורות,  צייר  גרפיקאי,   –  (1900-1941)

המכללה לאמנות בקייב, מקורב לחוגים הספרותיים בקייב 

עמ',   47 והאמנות.  התרבות  בשדות  ופעיל  ה-20,  בשנות 

23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בשולי העטיפה. מעט 

קמטים. מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $200

328. Ga'ash – Hebrew Poetry Book – 
Kiev, 1924 
Ga'ash by Mili [Shmuel] Novak. Kiev, [1924].
Poetry book by Mili Novak. This poetry book, 
inspired by the October revolution and the 
writings of Maikovsky and Alexander Blok, is 
one of the few Hebrew poetry books published 
under bans, alongside with "Bereshit" (see next 
item) and "Tziltzeley Shema". The cover design 
presents a unique typography, done by the artist 
Manuil (Emanuel) Shechtman (1900-1941) – a 
graphic designer, painter and theater-sets de-
signer, student in Kiev's art academy, close to the 
literary circles in Kiev at the 1920's, and active 
in the areas of culture and art. 47 pages, 23.5cm. 
Good condition. Stains. Tears to borders of cover. 
Few creases. From Dr. Israel Mehlman's private 
collection.

Opening Price: $200

328
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329. בראשית – מוסקבה-לנינגרד, 1926
הודפס   .1926 תרפ"ז,  מוסקבה-לנינגרד  א',  בראשית 

בסגנון  הקדמית  הכריכה  איור  גוטנברג.  בדפוס  בברלין 

האוונגרד הרוסי בידי יוסף צ'ייקוב. "ציור תו ההוצאה של 

ב. שובין".

הסופרים  קבוצת  חלקים.  עוד  יצאו  לא  ספרותי,  מאסף 

בברית  למצוא  הצליחה  לא  הספר  את  לאור  שהוציאה 

לכן  עברי,  ספר  להדפיס  שיסכים  בית-דפוס  המועצות 

כתב-היד נשלח להדפסה בברלין. רק חלק קטן מהטפסים 

בעמוד  המועצות.  ברית  לתחום  להכנס  הורשו  שנדפסו 

נובק  מילי  מאת  "געש"  הספר  על  בקורת  מאמר   179

(ראה פריט קודם). [4], 200, [4] עמ', 22 ס"מ. מצב בינוני. 

כתמים, נזקים בפינות הכריכה. קרע חסר בדף 63.

פתיחה: $120

329. Bereshit – Moscow-Leningrad, 
1926
Bereshit A, Moscow-Leningrad, 1926. Printed in 
Berlin by Gutenberg Press. Front cover illustra-
tion in the Russian avant-garde style by Joseph 
Tchaikov. “Illustration of the publishing sign by 
B. Shovin.”
Literary anthology, no other volumes printed. 
The writers' group that published the book was 
unable to find a printing house in the Soviet 
Union prepared to print a Hebrew book, and 
the manuscript was therefore sent to Berlin for 
printing. Only a small portion of the printed 
copies were allowed into the Soviet Union. [4], 
200, [4] pages, 22cm. Fair condition. Stains, dam-
ages to binding's corners. Tear with text omission 
to page 63.

Opening Price: $120

330. אלמנך "וואּוסּפּפ" – חרקוב, 1929
"אלאוקראינישע   ,[VUSPP] וואּוסּפּפ  אלמאנאך 

אידישע   – שרייבער  פראלעטארישע  פון  אסאציאציע 

פרולטריים  לסופרים  האוקראינית  [האגודה   - סעקציע" 

– האגף היהודי]. הוצאת "צענטרפארלאג", חרקוב, 1929. 

מאסף ספרותי בהוצאת האגף היהודי של חבורת סופרים 

ממעמד הפרולטריון, שהוקמה בשנת 1927. כולל יצירות 

בעבודות  מלווה  יהודיים.  ומשוררים  סופרים   21 מאת 

עמ',   [4]  ,363 יידיש.  פראדקין.  ו-מ.  ּבלאנק  ּב.  האמנים 

22.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים בשולי הדפים, פגעי-

עש ובלאי. מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $200

330. Almanac "VUSPP" – Kharkov, 
1929  
Almanac VUSPP, "alukrainishe asotsiyatsye 
fun proletarishe shraiber – yidishe sektsye" – 
[Ukrainian Association for Proletarian Writers- 
Jewish Section]. "Centralfarlag", Kharkov, 1929.
Literary anthology published by the Jewish 
section of a group of Prolatarian Writers, estab-
lished in 1927. With works by 21 Jewish writers 
and poets. Accompanied by works of the artists 
B. Blank and M. Fradkin. Yiddish. 363, [4] pages, 
22.5cm. Fair condition. Stains, tears at borders of 
leaves, moth-damages and wear. Rare. From Dr. 
Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $200
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332. חוברת שירים – עטיפה בעיצוב הנריק 
ברלוי – ורשה, 1920

זוסמאן  מאת  שירים  בשלים],  [ענבים  טרויבען  צייטיגע 

סגלוביץ' (1884-1949). הוצאת א. גיטלין, ורשה, [1920?].

האמן  ידי  מעשה  ייחודית,  וטיפוגרפיה  מאוירת  עטיפה 

הנריק ברלוי. [28] עמ', 17 ס"מ. מצב טוב. קרע קל בחיבור 

ישראל  ד"ר  של  הפרטי  מאוספו  החוברת.  לגוף  העטיפה 

מהלמן.

פתיחה: $150

333. מלכת שבא – משה ברודרזון – לודז', 1921
(ברודרזון).  ברָאדערזאן  משה  מאת  שבָא,  מלכה  דיא 

הוצאת "יּונג-אידיש", לודז', תרפ"א 1921.

פואמה דרמתית שנכתבה בידי ברודרזון בשנת 1920. בדף 

השער איור מאת המחבר.

ברו־ של  ותרומתו  החדשנית  האמנותית  פעילותו  אודות 

332. Poems Booklet – Cover 
Designed by Henryck Berlevi – 
Warsaw, 1920
Tsaytige troyben [ripe grapes], poems by 
Zussman Segalovitch (1884-1949). A. Gitlin 
Publishing, Warsaw, [1920?].
Illustrated cover and unique typography, de-
signed by the artist Henryck Berlevi. [28] pages, 
17cm. Good condition. Slight tear to attachment 
of cover to booklet. From Dr. Israel Mehlman's 
private collection.

Opening Price: $150

333. Queen of Sheba – Moshe 
Broderson – Lodz, 1921 
Di malke shvo, by Moshe Broderson. "Yung 
Yidish" publishing, Lodz, 1921.
Dramatic poem written by Broderson in 1920. 
An illustration by the author appears on the 
title-page. About his modern artistic activity 
and contribution to Modern Jewish literature 
and art, see "Kedem" catalogue number 5, page 
144. [34] pages, 15.5cm. Good condition. Stains and 
ink-stamp.

Opening Price: $150

331. ריקוד-דב – ספר שירים ביידיש – ריגה, 
1922

ליוושיץ [משה  מוישע  מאת  דב],  טאנצט [ריקוד  ּבער  א 

ליבשיץ]. ריגה, 1922.

בגוף  האיורים  וכן  העטיפה  עיצוב  ביידיש.  שירים  ספר 

הספר, מאת מיכאאיל יָא - כינויו של מיכאיל יָאֶפה (-1893

"קולטור- ממייסדי  ותיאורטיקן,  צייר  גרפיקאי,   –  (1960

"סמבטיון"  קבוצת  חבר  ה-20,  בשנות  בלטביה  ליגע 

שעל-יד "קולטור-ליגע" בריגה; מהדמויות המרכזיות של 

חיי התרבות והאמנות בריגה, ממייסדי ומנהלי התיאטרון 

היהודי בריגה, והצייר הראשי של התיאטרון. 50, [2] עמ', 

19 ס"מ. מצב טוב.  מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $200

331. Bear-Dance – Yiddish Poetry 
book – Riga, 1922 
A ber tanst [Bear-Dance], by Moishe Livshitz. 
Riga, 1922. Yiddish poetry book. Cover design 
and illustrations by Mikhail Yo Yoffe, (1893-
1960), Artist, one of the founders of "Kultur-
Lige" in Latvia. 50, [2] pages, 19cm. Good condi-
tion. From the private collection of  Dr. Israel 
Mehlman.

Opening Price: $200

ראה  המודרניסטית,  היהודית  ולאמנות  לספרות  דרזון 

קטלוג "קדם" מס' 5, עמ' 144. [34] עמ', 15.5 ס"מ. מצב 

טוב. כתמים וחותמת.

פתיחה: $150

331
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334. ביי אונז יודען - איורים מאת ש. יודובין – 
ורשה, 1923

ביי אונז יודען, זאמלבוך פאר פאלקלאר און פילאלאגיע 

וואנווילד.  מ.  בעריכת  ופילולוגיה]  לפולקלור  [מאסף 

הוצאת פנחס גראובארד, ורשה, 1923.

סמל ההוצאה נעשה בידי וולף ויינטראוב. למעלה מ-10 

תצ־ מספר  כולל  [יודובין].  יודאווין  שלמה  מאת  איורים 

לומים ותוי-נגינה. יידיש. 218, [3] עמ', 30 ס"מ. מצב טוב. 

מעט כתמים. קרעים קלים בכריכה.  מאוסף פרופ' שמעון 

אברמסקי.

פתיחה: $250

334. Bei Unz Yuden – illustration 
S.Yudovin, Warsaw, 1923 
Bei Unz Yuden, zamelbukh far folklor un fi-
lologye [anthology for folklore and philology] 
edited by Vonvild. Pinhas Graubard publishing, 
Warsaw 1923.
Emblem of publishing house was designed by 
Wolf Wientraub. More then 10  illustrations by 
Solomon Yudovin. Includes some photographs 
and musical notes. Yiddish. 218, [3] pages, 
30cm. Good condition. Few stains, Some tears to 
cover. From Prof. Chimen Abramsky's private 
collection.

Opening Price: $250

335. ציורי מארק שאגאל – פרסום של "ֶדר 
שטורם", 1914

 Der הוצאת .Sturm Bilderbucher, I, Marc Chagall
Sturm, ברלין, [1914].

שאגאל,  מארק  האמן  של  ליצירתו  המוקדשת  חוברת 

"ֶדר  הברלינאי  האקספרסיוניסטי  המגזין  בהוצאת 

שאגאל,  מאת  עבודות   16 כוללת  (הסערה).  טּוְרם"  שְׁ

בהדפסה בשחור-לבן. 19 עמ', 28.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים 

בשולי העטיפה.

פתיחה: $150

335. Marc Chagall Paintings – 
Published by "Der Srurm", 1914 
Sturm Bilderbucher, I, Marc Chagall. Der Sturm, 
Berlin, [1914].
Booklet dedicated to the artistic work of Marc 
Chagall, published by the Berliner Expressionist 
Magazin "Der Sturm". Includes 16 works by 
Chagall, printed in black and white. 19 pages, 
28.5cm. Good condition. Stains to borders of cover.

Opening Price: $150

333334
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336. פון צייט צו צייט – כריכה בעצוב בוריס 
ארונסון – ניו-יורק, 1925 

ליטערארישע  אומפעריָאדישע   – צייט  צו  צייט  פון 

הכריכה  ספרותי,  מאסף   .1925 מארס  ניו-יורק,  העפטן. 

 22.5 עמ',   96 יידיש.  (ארונסון).  אראנסאן  בוריס  בעצוב 

ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

336. Fun Tsayt tsu Tsayt - Cover 
Design by Boris Aronson – New York, 
1925 
Fun Tsayt tsu Tsayt - Umperyodishe Literarishe 
Heftn, New York, March 1925. 
Literary anthology. Cover designed by Boris 
Aronson. Yiddish. 96 pages, 22.5cm. Good 
condition

Opening Price: $120

337. שני ספרים עם איורים – בוריס ארונסון / 
נאטע קוזלובסקי

מאת  שירים  ספר  מואר],  [נתיב  וועגן  1. באלויכטענע 

של  באיוריו  מלווה   .1929 ניו-יורק,  פרידמאן.  בצלאל 

בוריס ארונסון.

מאת  שירים  ספר  מוארות],  [דקות  מינוטן  2. ליכטיקע 

מאת  באיורים  מלווה  בערך].   1932] ניו-יורק,  יוד.  נחום 

נאטע קוזלובסקי. 

גודל משתנה, מצב כללי טוב.

פתיחה: $120

337. Two Books with Illustrations – 
Boris Aronson / Nota Koslowsky
1. Beloykhtene vegen [illuminated path], poetry 
book by Bezalel Friedman. New York, 1929. 
With illustrations by Boris Aronson.
2. Likhtike minutn [illuminated minutes], 
poetry book by Nachum Yod. New York, [ca. 
1932]. With illustrations by Nota Koslovsky. 
Size varies, generally good condition.

Opening Price: $120

338. שיחת חולין – פקסימיליה
ברו־ משה  מאת  געשיכטען,  די  פון  איינע   - חולין  שיחת 

 1957 תל-אביב,  ליסיצקי.  אליעזר  מאת  ציורים  דרזון, 

(פקסימיליה של מהדורת מוסקבה 1917).

לאחר מהפכת פברואר 1917 ייסד ברודרזון במוסקבה את 

אל  הציירים  עם  יחד  יהודית'  לאומית  לאסתטיקה  'החוג 

הנה  זו  חוברת  צ'ייקוב;  ויוסף  ריבק  בר  יששכר  ליסיצקי, 

ס"מ.   30X23.5 ,דף  [9] יידיש.  זה.  פעולה  לשיתוף  דוגמה 

מצב טוב. כתמים, סימני-קיפול.

פתיחה: $120

338. Sichat Chulin – Facsimile
Sichat Chulin – Ayne fun di geshikhtn, by Moshe 
Broderson, drawings by Eliezer Lissitzky. Tel 
Aviv, 1957 (Facsimile of Moscow edition 1917).
Following the 1917 Revolution, Broderson 
established the "Group for Jewish National 
Aesthetics" in Moscow together with artists 
El Lissitzky, Yissakhar Ber Ryback and Joseph 
Tchaikov: the booklet is an example of this co-
operation. Yiddish. [9] leaves, 30X23.5cm. Good 
condition. Stains, folding-marks.

Opening Price: $120
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ביבליופיליה
Bibliophilia

339. ספר ישעיהו – מהדורה ביבליופילית – 
ברלין, 1918

 Reden, Berichte und Weissagungen Jesajas
 - aus dem Urtext übertragen durch Lazarus

Goldschmidt. הוצאת Max Perl, ברלין, 1918.
תרגום גרמני לספר ישעיה, מאת לזרוס גולדשמידט.

מהדורת-פאר. האותיות המעטרות ראשית כל פרק נצבעו 

ביד. חיתוך-דפים עליון מוזהב. כריכת עור עבה ואיכותית, 

והטבעת  זהב  הטבעות  הכריכה  בחזית  זהב.  עיטורי  עם 

 Hübel שם הספר בפיסות-עור במספר צבעים מעשה ידי

Denck &, לייפציג. עותק מספר 171 מתוך מהדורה של 
טוב.  מצב  ס"מ.  עמ', 35  ממוספרים. 86, [1]  עותקים   200

נזקים לשדרה.

פתיחה: $300

339. Book of Isaiah – Bibliophilic 
Edition – Berlin, 1918
Reden, Berichte und Weissagungen Jesajas 
- aus dem Urtext übertragen durch Lazarus 
Goldschmidt. Max Perl Publishing, Berlin, 1918.
Book of Isaiah translated into German by 
Lazarus Goldschmidt.
Fine edition. The opening letters of each chap-
ter were hand-painted. Upper page-cutting is 
gilded. Leather binding of excellent quality with 
golden decorations. Gold embossed decorations 
on front cover and leather-embossing in colors 
of book title, hand-made by Hübel & Denck, 
Leipzig. Copy number 117 out of an edition of 
200 numbered copies. 86, [1] pages, 35cm. Good 
condition. Damages to spine.

Opening Price: $300

340. Poem about the Holy Land – 
Hermann Struck – Signed Etchings 
Gesang an Palästina, Arthur Holitscher, mit 
zwölf radierungen von Hermann Struck. [Poem 
about Palestine, by Arthur Holitscher, with 
twelve etchings by Hermann Struck]. Berlin, 
1922.
Poem, in prose, by Arthur Holitscher, about the 
Holy Land, with twelve etchings by Hermann 
Struck, depicting the views and inhabitants of 
Eretz Israel. Copy number 212 out of an edition 
of 320 copies; all of the etchings are signed in 
pencil, by Struck. Fine copy, upper page-cutting is 
gilded, leather binding of good quality and heavy 
paper. [26] leaves, 35cm. Several damages to spine.

Opening Price: $400

340. שיר על ארץ הקודש – הרמן שטרוק – 
תחריטים חתומים

 Gesang an Palästina, Arthur Holitscher, mit
zwölf radierungen von Hermann Struck [שיר על 
תחריטים  תריסר  עם  הוליטשר,  ארתור  מאת  פלשתינה, 

מאת הרמן שטרוק]. ברלין, 1922.

שיר בפרוזה על ארץ הקודש מאת ארתור הוליטשר, לצד 

תריסר תחריטים מאת הרמן שטרוק, המתארים את נופי 

מהדורה  מתוך   212 מספר  עותק  ותושביה.  ישראל  ארץ 

של  בחתימתו  חתומים  התחריטים  כל  עותקים;   320 של 

שטרוק, בעפרון. עותק מפואר, חיתוך-דפים-עליון מוזהב, 

כריכת עור איכותית ונייר עבה. [26] דף, 35 ס"מ. מצב טוב. 

מעט פגמים בשדרה.

פתיחה: $400 339340
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341. אברהם סוצקבר – "סיביר" – עותק חתום 
וממוספר

סיביר – פואימה מאת אברהם סוצקבר, תרגום עברי מאת 

הסוכנות  הוצאת  שאגאל.  מארק  מאת  ציורים  שלום,  ש. 

היהודית-מוסד ביאליק, ירושלים, תשי"ב [1952]. 

באותיות  מסומנים  עותקים  של 50  מהדורה  מתוך  עותק 

וחתומים בידי אברהם סוצקבר ומארק שאגאל. עותק זה 

סימנו ט'. לפני דף השער הקדשה בכתב-יד, מאת משפחת 

סוצקבר. [23] דף, 34 ס"מ. מצב טוב. כתמים רבים. מעטפת 

נייר מקורית קרועה. נתון בקופסת קרטון מקורית פגומה. 

פתיחה: $500

342. מנשה בן ישראל / אברהם יערי – הוצאת 
תרשיש, 1947

מבית-דפוסו של מנשה בן ישראל, רשימה עם מבוא, מאת 

שפיצר),  משה  (ד"ר  תרשיש  ספרי  הוצאת  יערי.  אברהם 

ירושלים, תש"ז [1947]. 

בעיצוב  ואיכותי,  עבה  נייר  על  עותקים  ב-300  נדפס 

מוקפד. כולל פקסימיליה של קטלוג-ספרים מבית-דפוסו 

תי"ב  בשנת  באמשטרדם  שנדפסה  ישראל  בן  מנשה  של 

341. Avraham Sutzkever – "Sibir" – 
Signed and Numbered Copy 
Sibir – Poem by Avraham Sutzkever, Hebrew 
translation by S. Shalom, illlustrations by Marc 
Chagall. Published by The Jewish Agency – 
Bialik Institute, Jerusalem, 1952.
One of a 50 copies edition marked by letters 
and signed by Avraham Sutzkever and Marc 
Chagall. This copy is marked "  " [9]. Preceding 
title page is a handwritten signed dedication by 
Sutzkever family. [23] leaves, 34cm. Good condi-
tion. Many stains. Original paper cover torn. In an 
original cardboard box – damaged.

Opening Price: $500

ט

342. Menache Ben Israel / Avraham 
Ya'ari – Tarshish Publishing, 1947
From Menashe Ben Israel Printing press, 
essay with introduction, by Avraham Ya'ari. 
Tarshish Publishing House (Dr. Moshe Spitzer), 
Jerusalem, 1947.
Edition of 300 copies on heavy paper of high 
quality, meticulously designed. Includes a fac-
simile of a books-catalogue of Menashe Ben 
Israel's printing press, printed in Amsterdam in 
1652. [26] pages, [4] pages facsimile, 24.5cm. Good 
condition. Stains on binding. Torn spine. From 
Prof. Chimen Abramsky's private collection.

Opening Price: $150

343. נאום ש"י עגנון עם קבלת פרס נובל – 
הוצאת תרשיש

בשטוקהולם  נובל  פרס  קבלת  עם  עגנון  ש"י  נאום 

15.12.1966 [צ"ל 10.12.1966]. הוצאת ספרי תרשיש ד"ר 

משה שפיצר, ירושלים, תשכ"ז [צ"ל תשכ"ח 1968].

טפסים  ועשרים  במאה  יד  מלאכת  יפאני  נייר  על  "נדפס 

יוסף  לשמואל  השמונים  ההולדת  יום  לכבוד  ממוספרים 

עגנון... טופס זה מספרו 33". לא היה במסחר, המהדורה 

כולה ניתנה כמתנה לעגנון לחלוקה לידידיו. [4] דף, גליון 

קמעה.  הצהיבו  השוליים  טוב.  מצב  ס"מ.   26.5 חתוך.  לא 

מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $400

מצב  ס"מ.   24.5 פקסימיליה,  עמ'   [4] עמ',   [26]  .[1652]

פרופ'  מאוסף  קרועה.  שדרה  הכריכה.  על  כתמים  טוב. 

שמעון אברמסקי.

פתיחה: $150
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343. Speech by S.Y. Agnon when 
Awarded the Nobel Prize in 
Literature – Tarshish Publishing 
Speech held by S.Y. Agnon when he was awarded 
the Nobel Prize in Stockholm December 15, 
1966 [correct date is December 10, 1966].
Published by Tarshish books, Dr. Moshe 
Shpitzer, Jerusalem, 1967 [correct year is 1968].
"One hundred and twenty numbered copies 
were printed on hand-made Japanese paper 
in honor of Shmuel Yosef Agnon's eightieth 
birthday… this copy is number 33". The 
complete edition was presented to Agnon for 
distribution amongst his friends. [4] leaves, 
un-cut sheet. 26.5cm. Good condition. Borders 
have become somewhat yellow. From Dr. Israel 
Mehlman's private collection.

Opening Price: $400

344. ספר יונה
להוצאת  חברה  קורנגולד.  אליהו  האותיות:  ציור  יונה. 

ספרים על-יד האוניברסיטה העברית, (ירושלים), [1946].

המו"ל:  מאת  דברים  ובו  דף  מצורף  שער.  בלא  נדפס 

דוגמה  לשמש  נועדה  כאן  הניתנת  יונה  ספר  "הוצאת 

ראשונה להוצאת התנ"ך שהחברה להוצאת ספרים שעל 

בפרסומה,  עוסקת  בירושלים  העברית  האוניברסיטה  יד 

יותר  מאוחר  קאסוטו".  דוד  משה  של  המדעית  בהנהלתו 

הופיעה התורה באותיות שחקק אליהו קורן (קורנגולד), 

ירושלים תשי"ט, ותנ"ך שלם, ירושלים תשכ"ב. [4] דף, 30 

ס"מ. מצב טוב. מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $120

344. Sefer Yona
Yona. Letters: Eliyahu Korngold. The Hebrew 
University Book Publishing Company, 
(Jerusalem), [1946].
Printed with no title page. Attached is a leaf 
with the publisher's words: "The publishing of 
Sefer Yona is the first example of publishing the 
Bible, which the Hebrew University publishing 
house is promoting under the scientific manage-
ment of Moshe David Kasuto". The Torah was 
published at a later stage with letters made by 
Eliyahu Koren (Korngold), Jerusalem 1959, and 
a complete Bible, Jerusalem 1962. [4] leaves, 
30cm. Good condition. From Dr. Israel Mehlman's 
private collection.

Opening Price: $120

345. והיה באחרית הימים / אשת חיל – דפוס 
לימודי הדסה

1. והיה באחרית הימים, מיכה ד', א'-ה'. מתווה מאת הנרי 

פרידלנדר, דפוס לימודי הדסה. ירושלים, תשי"ט [1959]. 

וסביבן  בעברית,  מיכה  שבספר  הימים  אחרית  פסוקי 

תרגום לצרפתית, ערבית, גרמנית, רוסית, יוונית ואנגלית. 

באותיות  העברי  הטקסט  וזהובה.  שחורה  בדיו  נדפס 

סת"ם. [1] דף מקופל, 30 ס"מ. מצב טוב מאד.

שלמה,  ממשלי  אנגלי.  תרגום  עם  חיל,  לאשת  2. שיר 

פרק ל"א. דפוס לימודי הדסה, ירושלים, תשי"ח [1957]. 

ובעמודות  שחורה)  (בדיו  בעברית  אמצעית  עמודה 

לימינה ולשמאלה תרגום אנגלי (בדיו אדומה). במעטפת: 

"25 טפסים ממוספרים ומודפסים על ניר גיגית מתוצרת 

ירושלים" (אינו ממוספר). דף מקופל, [5] עמודות, 30 ס"מ. 

מצב טוב. מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $200
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345. Ve-hayah Be-Aharit Ha-Yamim / 
Eshet Hayil – Hadassah Printing
1. Ve-hayah be-aharit ha-yamim, Book of 
Micah IV, 1-5. Sketch by Henri Friedlaender, 
Hadassah printing. Jerusalem, [1959].
The verses about the latter days in the book of 
Micah in Hebrew, surrounded by translations 
into French, Arabic, German, Russian, Greek 
and English. Printed in black and golden ink. 
Hebrew letters in Stam script. [1] folded leaf, 
30cm. Very good condition.
2. Eshet Hayil, proverbs XXXI: 10-31, in 
Hebrew and English. Hadassah Printing, 
Jerusalem, [1957]. Middle column in Hebrew 
(black ink) and on the columns to the right and 
left appears the English translation (in red ink). 
On title-cover: "25 numbered and printed copies 
on hand-made paper made in Jerusalem" (not 
numbered). Folded leaf, [5] columns, 30cm. Good 
condition. From Dr. Israel Mehlman's private 
collection.

Opening Price: $200

346. ספר שירים ביבליופילי – פסי הירשפלד-
פומרנץ – שיקגו, 1931

פעסי  מאת  שירים],  [מבחר  לידער  געקליבענע 

הערשפעלד-פָאמערַאנץ. שיקגו, 1931. 

ומשו־ בעבודת-יד,  שנעשה  ואיכותי  עבה  נייר  על  נדפס 

מופיעה  בו  השני  השער  בדף  צבעוניים.  חוטים  בו  לבים 

ליוויק  למשורר  בכתב-ידה  והקדשה  המשוררת  תמונת 

הלפרן. נדפס ב-200 עותקים. יידיש. [8] דף, 21 ס"מ. מצב 

טוב. מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $150

346. Bibliphilic Poetry Book – Pessi 
Hershfeld-Pomerantz – Chicago, 
1931
Geklibene Lider [Selected Poems], by Pessi 
Hershfeld-Pomerantz. Chicago, 1931.
Printed on hand-made heavy paper, woven with 
colorful threads. On second title-page appears 
the poet's photograph, and her handwritten 
dedication to the poet Leyvik Halpern. Printed 
in an edition of 200 copies. Yiddish. [8] leaves, 
21cm. Good condition. From Dr. Israel Mehlman's 
private collection.

Opening Price: $150

347. חוברת לכבוד המדפיס גוטהרד לסק 
– סונצ'ינו

 Privatdrucke von und fur Gotthard Laske,
 Marcus Michael Douglas Behmer, Hermann
הוצאת   .Meyer, Eduard Willhelm Tieffenbach

חברת סונצ'ינו, [ברלין], 1932. 

כולל  לסק,  גוטהרד  הביבליופיל  המדפיס,  לכבוד  חוברת 

ביב־ במהדורות  על-ידו  שנדפסו  ספרים   23 של  רשימה 

מצב  ס"מ.   23 דף,   [8] עותקים.  ב-250  נדפס  ליופיליות. 

טוב. כתמים. 

פתיחה: $120

347. Booklet in Honor of the 
Printer Gotthard Laske – Soncino 
Privatdrucke von und fur Gotthard Laske, 
Marcus Michael Douglas Behmer, Hermann 
Meyer, Eduard Willhelm Tieffenbach. Published 
by Soncino-Gesellschaft, [Berlin], 1932.
Booklet in honor of the printer Gotthard Laske, 
including a list of 23 books that have been print-
ed by him in bibliophilic editions. Printed in 250 
copies. [8] leaves, 23cm. Good condition. Stains.

Opening Price: $120

348. תהלים צ"ב – סונצ'ינו 
 .Der Zweiundneunzigste psalm  - צ"ב  תהלים 

שחורה  בדיו  נדפס  ברלין, 1932.  סונצ'ינו,  חברת  הוצאת 

טוב.   מצב  ס"מ.   26.5 דף,   [4] עותקים.  ב-700  ואדומה, 

מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $120

348. Psalms 92 – Soncino
Der Zweiundneunzigste psalm [Psalms 92]. 
Published by Soncino-Gesellschaft, Berlin, 1932. 
An edition of 700 copies was printed, in black 
and red ink. [4] leaves, 26.5cm. Good condition. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $120

349. נעמי – חתוכי-עץ מאת יעקב שטיינהרט – 
ברלין, 1929

שלשה  מלווים   Iwan Goll מאת  שירים  ששה   .Noemi
חיתוכי-עץ מקוריים מאת יעקב שטיינהרט. הוצאת חברת 

סונצ'ינו לכבוד כינוסה השנתי. ברלין, 1929.

עותקים   150 של  מהדורה  מתוך   31 מספר  עותק 

על  כתמי-רטיבות  טוב.  מצב  ס"מ.  דף, 24   [6] ממוספרים. 

העטיפה.

פתיחה: $200

349. Noemi – Wood-Cuts by Jacob 
Steinhardt – Berlin, 1929  
Noemi. Six poems by Iwan Goll accompanied 
by three original wood-cuts by Jacob Steinhardt. 
Published by Soncino-Gesellschaft for its annual 
convention. Berlin, 1929. Copy numver 31 out 
of 150 numbered copies. [6] leaves, 24cm. Good 
condition. Moisture marks to cover.

Opening Price: $200
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350. אוצר פירות עץ חיים – ברלין, 1936
עץ  פירות  (אוצר   Frucht Vom Baum Des Lebens

חיים). הוצאת חברת "סונצ'ינו", ברלין-אנטרוופן, 1936. 

מפתח לשו"תים בישיבת הרבנים "עץ חיים" באמשטרדם. 

ומפתחות.  השבוע  פרשות  על-פי  שיוך  תקצירים,  כולל 

לוקט ותורגם לגרמנית על-ידי מנחם הלוי הירש. גרמנית, 

מאד.  טוב  מצב  ס"מ.   27.5 עמ',   368  ,15 עברי.  שער  עם 

מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $150

350. Tree of Life Fruit Treasure – 
Berlin, 1936
Frucht Vom Baum Des Lebens (Treasure of Tree 
of Life Fruit). Published by "Soncino", Berlin-
Antwerp, 1936.
Index of responsa of "Etz HaChaim" Rabbis 
Yeshivah in Amsterdam. Includes references 
according to the weekly Torah section and 
indices. Gathered and translated into German 
by Menachem Halevy Hirsch. German with 
Hebrew title page. 15, 368 pages, 27.5cm. Very 
good condition. From Prof. Chimen Abramsky's 
private collection.

Opening Price: $150

351. Soncino / Schocken Publishing – 
Collection of Documents 
9 documents related to the printing of Hebrew 
books:
Five documents and leaflets published by 
"Soncino-Gesellschaft, Friends of the Hebrew 
Book Society, 1920's-30's. ◆ Catalogue published 
by Schocken (Judischer Buchverlag) in Hebrew 
and German. ◆ Three different documents. 
Yiddish' German' English. Sizes and conditions 
vary.

Opening Price: $150

351. סונצ'ינו / הוצאת שוקן – אוסף מסמכים
9 מסמכים הקשורים בהדפסת ספרים עבריים:

חמשה מסמכים ועלונים מטעם חברת "סונצ'ינו", אגודת 

הוצאת  קטלוג   ◆ ה-20-30.  שנות  העברי,  הספר  ידידי 

שוקן (Judischer Buchverlag) בעברית וגרמנית. 

גודל  אנגלית.  גרמנית,  יידיש,  שונים.  מסמכים  שלשה   ◆
ומצב משתנים.

פתיחה: $150 348

349

350
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352. קהלת שלמה – פקסימיליה מכתב-יד – 
וילנה, 1930

קהלת שלמה, ספר קהלת עם פירוש קצר ותרגום "בלשון 

אשכנז" – פקסימיליה מכתב-יד מחבר הביאור והתרגום, 

מנחם מנדל לפין. וילנה, (1930).

מנחם   .118 מספרו  זה  עותק  עותקים.   350 בת  מהדורה 

ההשכלה  תנועת  מראשוני   ,(1749-1826) לפין  מנדל 

היהודית בגליציה, מתרגם ומחבר ספרות עממית בעברית 

ויידיש. כג, [1] דף. 20 ס"מ. מצב טוב. נייר עבה ונקי. כריכה 

הספר  פרטי  עם  מקורית  מדבקה  הכריכה  בפנים  מקורית. 

ומקום ההדפסה.

פתיחה: $120

352. Kehilat Shlomo – Facsimile of 
Manuscript – Vilna, 1930 
Kehilat Shlomo, Kohelet book with short 
commentary and translation into "Ashkenaz 
Language" – Facsimile of manuscript by writer 
of commentary and translation, Menachem 
Mendel Lapin. Vilna, (1930).
350 copies edition. This copy is number 118. 
Menachem Mendel Lapin (1749-1826), of the 
first members of Haskalah Movement in Galicia, 
translator and writer of folk literature in Hebrew 
and Yiddish. 23, [1] leaves. 20cm. Good condition. 
Heavy clean paper. Original binding. An original 
label on inner side of binding with books's details.

Opening Price: $120

353. הגדת גרשם כהן, 1527 – פקסימיליה – 
ברלין, 1926

 Die Pessach-Haggadah des Gershom Kohen
1527, בעריכת בנציון כץ והיינריך לווה. ברלין, 1926.

בן  גרשם  בידי  שנדפסה  הגדה  של  פקסימיליה  מהדורת 

 ,72 בגרמנית.  הקדמה  כולל   .1527 בפראג,  הכהן  שלמה 

15 עמ', 32 ס"מ. מצב טוב מאד. ההקדמה מצורפת כחוברת 

בתוך הספר. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $120

353. Gershom Kohen Haggadah, 1527 
– Facsimile – Berlin, 1926
Die Pessach-Haggadah des Gershom Kohen 
1527, edited by Ben-Zion Katz and Heinrich 
Loewe. Berlin, 1926.
Facsimile edition of Haggadah printed by 
Gershom ben Shlomo HaCohen in Prague, 1527. 
With introduction in German. 72, 15 pages, 
32cm. Very good condition. Introduction included 
as booklet within the book. From Prof. Chimen 
Abramsky's private collection.

Opening Price: $120

352
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ספרי ילדים, ספרי א"ב, משחקים
כולל עתוני-ילדים נדירים מאוסף ד"ר ישראל מהלמן

Children's Books, Alef-Bet Books, Games
Including rare children's periodicals from Dr. Israel Mehlman's collection 

354. מעשה בזקנה ובדוב – הוצאת "אמנות", 
1922

מעשה בזקנה ובדוב, תורגם ועובד בידי [שמחה בן ציון]. 

מיין  ע"נ  פרנקפורט  "גמליאל),  (ספריה  "אמנות"  הוצאת 

(מוסקבה-אודסה), 1922. 

גדולים  צבעוניים  איורים  שמונה  מלווה  לילדים,  סיפור 

 31X23 דף,   [7] ציירים".  "חבורת  מאת  ליטוגרפי,  בדפוס 

ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים.

פתיחה: $250

354. Story of an Old Woman and a 
Bear – "Omanut" Publishing, 1922
Story of an old woman and a bear, translated 
and edited by [Simcha Ben Zion]. "Omanut" 
publishing ("Gamliel" library), Frankfurt am 
Main (Moscow-Odessa), 1922.
Children's story, with eight large colorful il-
lustrations in lithographic print, by a "Painters 
Group". [7] leaves, 31X23cm. Fair condition. 
Stains, tears.

Opening Price: $250

355. Zipor Pela'im – Tel Aviv, 1925
Zipor Pela'im – Phantasy. Inspired by a German 
song [by Richard Diehmel], by M. Mohar. Tel 
Aviv, 1925.
Illustration in color on the cover. More illustra-
tions in the book, seven of which are large and 
in color. Artist Y. Gleitesman. [16] pages, 30.5cm. 
Good condition. Foxing marks. Few leaves partly 
detached. Binding somewhat worn, mainly spine.

Opening Price: $150

355. צפור פלאים - תל-אביב, 1925
ריכארד  [מאת  גרמני  שיר  על-פי  בדיה.   – פלאים  צפור 

דיהמל], מאת מ. מוהר. תל-אביב, [1925]. 

איור צבעוני על הכריכה. בגוף הספר איורים נוספים, מהם 

עמ',   [16] גלייטסמן.  י.  האמן  וצבעוניים.  גדולים  שבעה 

מנותקים  דפים  מספר  כתמי-חלודה.  טוב.  מצב  ס"מ.   30.5

חלקית. כריכה מעט בלויה, בעיקר בשדרה.

פתיחה: $150

354355
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356. בובות תנ"כיות – חוברת לילדים – ברלין, 
1924

 Biblische puppenspiele, Albert Baer & Kate
Baer-Freyer [בובות-תנ"כיות]. ברלין, 1924.

איורים  מלוות  תנ"כיים,  ודיאלוגים  מונולוגים  מערכות 

צבעוניים נאים בצורת בובות-אצבע. גרמנית. 48 עמ', 19.5 

ס"מ. מצב טוב. מעט בלאי בעטיפה.

פתיחה: $150

357. בת המלך ובן-זוגה – ביאליק, 1923
בת המלך ובן-זוגּה, אגדה מאגדות שלמה המלך, מסופרת 

פרנקפורט  "אמנות",  הוצאת  ביאליק.  נחמן  חיים  על-ידי 

דמיין, 1923.

איורים מאת יעקב אּפטר. [2], 15, [2] עמ', 24.5X18 ס"מ. 

מצב בינוני. כתמים ומעט קרעים. עטיפה מנותקת חלקית.

פתיחה: $120

356. Biblical Dolls – Children's 
Booklet – Berlin, 1924 
Biblische puppenspiele, Albert Baer & Kate 
Baer-Freyer [Biblical Dolls]. Berlin, 1924.
Sets of biblical monologues and dialogues, with 
fine colorful illustrations in the shape of finger-
dolls. German. 48 pages, 19.5cm. Good condition. 
Some wear to cover.

Opening Price: $150

357. The Princess and her Spouse – 
Bialik, 1923 
Bat HaMelech Uven Zuga, a legend from King 
Solomon's legends, told by Chaim Nachman 
Bialik. "Omanut" publishing house, Frankfurt 
am Main, 1923. Illustrations by Ya'akov Apter. 
[2], 15, [2] pages, 24.5X18cm. Fair condition. Stains 
and a few tears. Cover partly detached.

Opening Price: $120

358. ערבה – יעקב פיכמן – הוצאת אמנות, 1922
"אמנות",  הוצאת  פיכמן.  יעקב  מאת  שירי-ילדים  ֲעָרָבה, 

פרנקפורט דמיין (מוסקבה-אודסה), 1922.

("חבורת  ומוצלמכר  קרבצוב  חיגר,  אפטר,  מאת  האיורים 

ציירים"), הכריכה בעיצוב יפים חיגר. 83 עמ', 25X22 ס"מ. 

גוף הספר במצב טוב, כתמים בודדים. כריכה במצב בינוני 

– כתמים וקרעים. הקדשה בכתב-יד.

פתיחה: $120

358. Arava – Ya'akov Fichman – 
Omanut Publishing, 1922
Arava, children's poems by Ya'akov Fichman. 
"Omanut" publishing, Frankfurt am Main 
(Moscow-Odessa), 1922.
Illustrations by Apter, Chiger, Kravtzov and 
Mutzelmacher ("Tzayarim Group"), cover de-
signed by Yafim Higer. 83 pages, 25X22cm. Good 
condition, few stains. Binding in fair condition – 
tears and stains. Handwritten dedication.

Opening Price: $120

356

357358
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359. נוף ארץ-ישראל – שתי חוברות לילדים 
בהוצאת קק"ל, 1947

שתי חוברות Palestine Vista – נוף ארץ-ישראל. הוצאת 

מחלקת הנוער של קק"ל, ירושלים. חוברת מס' 1 נדפסה 

בנובמבר 1947, חוברת נוספת ללא תאריך הדפסה.

חוברות לילדים, עם איורים (חלקם צבעוניים) ותצלומים. 

 ,21 עמ';   19  ,8 בעברית.  גם  נדפס  בלבד  הכותר  אנגלית, 

24.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $180

359. Eretz Israel Views – Two 
Booklets for Children Published by 
JNF, 1947
Two booklets Palestine Vista – Eretz Israel 
views. Published by youth department of JNF, 
Jerusalem. Booklet number 1 was printed in 
November 1947, an additional booklet with 
no printing date. Booklets for children with 
illustrations (some colored) and photographs. 
English. 8, 19 pages; 21, 24.5cm. Good condition.

Opening Price: $180

360. מולדתי – חוברת צביעה – פרץ רושקביץ, 
1958

תל- רושקביץ,  פרץ  הוצאת  ישראלי.  ציור  ספר  מולדתי! 

אביב, 1958.

איורים  החוברת 20  בגוף  העטיפה.  על  צבעוניים  איורים 

לצביעה, של ערים ואתרים בארץ ישראל, בסגנונו הייחו־

די של רושקביץ (1901-1967). עברית ואנגלית. [10] דף, 

34 ס"מ. מצב טוב. כתמים על העטיפה.

פתיחה: $150

360. Moladeti – Coloring Booklet – 
Peretz Rushkevitz, 1958
Moladeti! An Israeli painting book. Peretz 
Rushkevitz publishing, Tel- Aviv, 1958.
Illustrations in color on the covers. Booklet 
contains 20 illustrations for coloring, of cities 
and sites in Eretz Israel, in the unique style of 
Rushkevitz (1901-1967). Hebrew and English. 
[10] leaves, 34cm. Good condition. Stains on cover.

Opening Price: $150

361. אליעזר בעל שבעת המקצועות - ספר 
משחק

המחבר.  שם  ציון  ללא  המקצועות,  שבעת  בעל  אליעזר 

צבעוניים  איורים  ה-50].  [שנות  רמת-גן,  אורצל,  דפוס 

מאת מצגר.

בצבא  חייל  המקצועות:  שבעת  בעל  אליעזר  של  סיפורו 

רופא ונהג טרקטור.  ישראל, מלח, טייס, נהג-קטר, כבאי, 

להזזה,  הניתנים  חלקים  מחוברים  האחורית  הכריכה  אל 

מתנו־ חלקים  דף +  אליעזר. [8]  של  ורגליו  ראשו  בצורת 

מעט  רופפת,  מעט  כריכה  טוב.  מצב  ס"מ.   19X15.5 ,עעים

פגמים בשוליה. אינו ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $300

359

360

361
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362. בובונת לי קטנטונת
ּבֶֹנת ִלי ְקַטְנטֶֹנת, חבר: שלמה, ציר: צבי. ללא ציון מקום  בֻּ

ושנה, [שנות ה-40].

שבעה שירי-ילדים מלווים איורים צבעוניים גדולים ומר־

שימים. [7] דף, 24.5X17 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה. נייר 

כסוף מודבק על השדרה. אינו ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $150

363. חלום יגאל – סיפור לילדים, 1943
חלום יגאל, מאת שלמה סקולסקי. תל-אביב, [1943].

השער:  בדף  הציור  מרגולין,  חוה  ד"ר  פדגוגית:  עריכה 

קרק.  ה.  אדריכל  בשעווה:  תחריט  מטוסובסקי,  משה 

העטיפה  כהן.  אלכסנדר  את  מרגולין  חוה  ד"ר  הוצאת 

בלבד בדפוס, היתר משוכפל בסטנסיל. 15, [2] עמ', 24.5 

ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $100

362. Bubonet Li Ketantonet
Bubonet Li Ketantonet, Writer: Shlomo, 
Illustrator: Zvi. No venue or year, [1940's].
Seven children's poems accompanied by large 
illustrations in color. [7] leaves, 24.5X17cm. Good 
condition. Foxing-marks. Foil-paper pasted to 
spine. Bibliographically unknown.

Opening Price: $150

363. Chalom Yigal – Children's 
Story, 1943
Chalom Yigal, by Shlomo Skolsky. Tel Aviv, 
[1943].
Pedagogical edition: Dr. Hava Margolin, il-
lustration on title page: Moshe Matosovsky, 
wax-etching: architect H. Krak. Published by 
Dr. Hava Margolin and Alexander Cohen. Only 
cover is printed, the rest is stenciled. 15, [2] pages, 
24.5cm. Good condition. Stains.

Opening Price: $100

361. The Seven-Professions-Eliezer – 
Playing Book 
The Seven-professions-Eliezer, no name of 
author. Orzel printing, Ramt-Gan [1950's]. 
Illustrations in color by Metzger.
Story of Eliezer who had seven professions: IDF 
soldier, sailor, pilot, locomotive-driver, fireman, 
doctor and tractor-driver. On the back cover are 
movable parts in the shape of Eliezer's head and 
legs. [8] leaves + moveable parts, 19X15.5cm. Good 
condition. Binding somewhat loose, a few damages 
to edges. Bibliographically unknown.

Opening Price: $300

364. שתי חוברות לילדים
יגאל  בידי  לילדים  כתוב  פינוקיו,  הספר  פי  על  ינוִֹקיּו,  תִּ

ה, אלף-בית לילדים,  בָּ ספרא. תל-אביב, [1944]. ◆ ֲארוֹן בֻּ

משתנה.  גודל  ה-50].  [שנות  תל-אביב,  ְקֶנֶלר.  ֶאְרָנה  מאת 

מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $120

364. Two Booklets for Children  
Tinokiu, inspired by the book Pinocchio, writ-
ten for children by Yigal Safra. Tel Aviv, 1944. 
◆ Aron Buba, Aleph-Beth for children, by Erna 
Kneler. Tel Aviv, 1950's. Size varies. Good condi-
tion. Stains.

Opening Price: $120

365. מיקי מעוז – חוברת ראשונה – תל-אביב, 
1947

מיקי מעוז, חוברת מס' 1. תל-אביב, [1947].

"מיקי  על-פי  קומיקס,  כוללת  לילדים,  מאוירת  חוברת 

וולט  מאת  ַאְוָזִני]  [דני  דאק"  ו"דונלד  "פינוקיו"  מאוס", 

בארץ  שיצאו  הראשונות  הקומיקס  מחוברות  דיסני. 

ישראל. [8] עמ', 25 ס"מ. מצב טוב מאד. מעט כתמים.

פתיחה: $120

362

365
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365. Miki Ma'oz – Tel Aviv, 1947
Miki Ma'oz, booklet number 1. Tel Aviv, [1947].
Illustrated booklet for children, includes 
comics, inspired by "Miki Maus", "Pinoccio" 
and "Donald Duck" [Danny Avazani] by Walt 
Disney. Of the first comics booklets published in 
Eretz Israel. [8] pages, 25cm. Very good condition. 
Several stains.

Opening Price: $120

366. מיקי מעוז / היפיפיה הנרדמת
 .[1948 או   1947] תל-אביב,   .2 מס'  חוברת  מעוז,  מיקי 

ו"פינוקיו"  מאוס"  "מיקי  על-פי  לילדים,  קומיקס  כוללת 

בתמונות.  ספור  הנרדמת,  היפיפיה   ◆ דיסני.  וולט  מאת 

תל-אביב, 1939. חוברת לילדים. כוללת דף לצביעה. גודל 

משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $120

366. Miki Ma'oz / Sleeping Beauty
Miki Ma'oz, booklet number 2. Tel Aviv, [1947 
or 1948]. Includes comics for children, inspired 
by "Miki Maus" and "Pinoccio" by Walt Disney. ◆ 
Sleeping Beuty, story in pictures. Tel Aviv, 1939. 
Booklet for children. Includes a coloring leaf. 
Size varies, good condition.

Opening Price: $120

368. ספר-ילדים מקורי – גן-שמואל, 1972
נכתב  נזכר].  אינו  המחבר  [שם  ְקַרק...  ּוְגֶבֶרת  ְקִריק  ָאדוֹן 

וצויר על-ידי קבוצת "שקד", המוסד החנוכי בגן-שמואל, 

תשל"ב [1972].

שירי- המלווים  ומרשימים  איכותיים  מקוריים,  הדפסים 

במהדורה  נדפס  כנראה  בבעלי-חיים.  העוסקים  ילדים 

פנימית מצומצמת. [16] דף, 33X21.5 ס"מ. מצב טוב. כרוך 

בשרוך. חותמות ספריה ומעט כתמים.

פתיחה: $120

367. ספר-ילדים מקורי – גן-שמואל, 1969
ַרח..., כתבה: עמירה הגני, ציירו והדפיסו: חברי  ַרח ָלנּו פֶּ פַּ

תשכ"ט  בגן-שמואל,  החנוכי  המוסד  "סנונית",  קבוצת 

.1969

הדפסות איכותיות של איורי-ילדים לשירים מאת עמירה 

367. Original Children's Book – Gan 
Shmuel, 1969 
Perach Lanu Perach…, writer: Amira HaGani, 
drew and printed: members of "Snunit" group, 
Gan Shmuel, 1969.
Fine printings of children's illustrations for the 
poems by Amira [Henig] HaGani, probably 
printed in a small edition. [14] leaves, 25.5X17.5cm. 
Good condition. Detached from its cover.

Opening Price: $120

368. Original Children's Book – Gan 
Shmuel, 1972
Mr. Krik and Mrs. Krak… [no author's name]. 
Written and illustrated by "Shaked" group, Gan 
Shmuel, 1972.
Original prints, of high quality and of impressive 
nature accompanying children's songs about ani-
mals. Probably printed in a limited edition. [16] 
leaves, 33X21.5cm. Good condition. Bound with a 
lace. Library ink-stamps and a few stains.

Opening Price: $120

מצומצמת.  פנימית  במהדורה  נדפס  כנראה  הגני,  [הניג] 

[14] דף, 25.5X17.5 ס"מ. מצב טוב. מנותק מכריכתו.

פתיחה: $120

366
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369. חוברות מאוירות לילדים – לוין קיפניס – 
אנדה פינקרפלד

"טל",  חוברות  שמונה  לילדים:  מאוירות  חוברות   13

תל- איזה.  איורים:  קיפניס,  לוין  מאת  לילדים  ספריה 

אביב, [1941?]. שמונה חוברות עם סיפורים של קיפניס, 

"ספרית  חוברות  שלש   ◆ חוברות.   22 של  סדרה  מתוך 

הילד ועולמו", מאת ישראל משה מישורי, איורים: איזה. 

של  סדרה  מתוך  לילדים,  סיפורים   .[1946] תל-אביב, 

פינקרפלד,  אנדה  מאת  אחים,  עשר  שנים   ◆ חוברות.   10

איורים: איזה. הוצאת ברלוי, תל-אביב, [1940 או 1954]. 

◆ הכל מן השמש, מאת אהרן פישקין, איורים: בינה גבירץ. 
תל-אביב, [1938]. מצב משתנה.

פתיחה: $150

369. Illustrated Booklets for 
Children – Levine Kipnis – Anda 
Pinkerfeld
13 illustrated booklets: Eight booklets of "Tal", 
children's library by Levine Kipnis, illustra-
tions: Iza. Tel Aviv, [1941?]. Eight booklets with 
stories by Kipnis, out of a series of 22 booklets. 
◆ Three booklets of "HaYeled VeOlamo library", 
by Israel Moshe Mishori, illustrations: Iza. Tel 
Aviv, [1946]. Children's stories, out of a series 
of 10 booklets. ◆ Shneim Assar Achim (Twelve 
Brothers), by Anda Pinkerfeld, illustrations: 
Iza. Barlevi Publishing, Tel Aviv [1940 or 1954]. 
◆ Hakol Min HaShemesh, by Aharon Pishkin, 
illustrations: Beena Gvirtz. Tel Aviv, [1938]. 
Condition varies.

Opening Price: $150

370. שלשה ספרי-ילדים מאוירים – נחום גוטמן
הוצאת  ליברמן.  צבי  מאת  לילדים  ספורים  הקטן,  הדיג 

בים,  הפליג  צעיר  ספן   ◆  .[?1943] תל-אביב,  ברלוי,  ב. 

נחום  מאת  איורים   .[1943] תל-אביב,  זאב.  [אהרן]  מאת 

גוטמן. ◆ בחשכת ימי הבינים, מעובד בידי מ. ז. ולפובסקי. 

ומצב  גודל  גוטמן.  נחום  מאת  איורים   .[1941] תל-אביב, 

משתנים.

פתיחה: $120

371. גן שעשועים – ליק, 1899 – שנים ראשונה 
ושניה

ול־ לספרות  לחנוך,  [שבועון]  מכתב-עתי  שעשועים,  גן 

 ,Ełk] ליק  פיורקא.  מרדכי  אברהם  מאת  שונים,  מדעים 

פולין], 1899-1900. שנים ראשונה ושניה, גליונות 1-45; 

 .1-33

הגליונות  ולשעשועים".  לענג  ישראל  בני  נערי  "לתועלת 

בנושאי  וטקסטים  בדיחות  שירים,  סיפורים,  כוללים 

ראשון:  כרך  טוב.  מצב  ס"מ.   28 וגיאוגרפיה.  היסטוריה 

הדף  חסרים:  שני:  כרך  חסר;  קרוע  בגליון 36  האחרון  הדף 

הראשון של חוברת 22, שני דפים בסוף חוברת 33. מאוספו 

הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $200

371. Gan Sha'ashu'im – Lyck, 1899 – 
First and Second Years 
Gan Sha'ashu'im, [weekly] periodical for 
education, literature and sciences, by Avraham 
Mordechai Fiorka. Lyck [Ełk, Poland], 1899-
1900. First and second years, issues 1-45; 1-33.
"To benefit young Jews, for pleasure and games". 
Include stories, poems, jokes and texts about 
history and geography. 28cm. Good condition. 
First volume: last leaf of issue 36 is torn with text 
omission; second volume: missing: first leaf of issue 
22, two leaves at the end of issue 33. From Dr. 
Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $200

370. Three Illustrated Children's 
Books – Nahum Gutman
HaDayag HaKatan, children's stories by Zvi 
Lieberman. B. Barlevi Publishing, Tel Aviv 
[1943?]. ◆ Sapan Tza'ir Hiflig BaYam, by 
[Aharon] Ze'ev. Tel Aviv, [1943]. Illustrated 
by Nahum Gutman. ◆ BeCheshkat Yemey 
HaBeinayim, edited by M.Z. Wolpovsky. Tel 
Aviv, [1941]. Illustrated by Nahum Gutman. 
Size and condition varies.

Opening Price: $120371
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372. עולם קטן – עתון לבני הנעורים – וינה / 
קרקוב, 1901-1904

בעריכת  הנעורים,  לבני  מצויר  [שבועי]  עתון  קטן,  עולם 

אברהם ליב בן אביגדור [שלקוביץ] ושמואל לייב גורדון. 

קרקוב,   –  1901 תרס"א  וינה,  בורשה,  "תושיה"  הוצאת 

תרס"ה 1904.

הסופרים  מיטב  של  בהשתתפותם  כרכים,  חמשה 

והמשוררים:

גליון  האחרון,  (הגליון   1-26 גליונות  ראשונה],  1. [שנה 

372. Olam Katan – Magazine for 
Youngsters – Vienna / Krakow, 
1901-1904
Olam Katan, illustrated magazine [weekly] 
for youngsters, edited by Avraham Leib ben 
Avigdor [Shalkovitz] and Shmuel Leib Gordon. 
"Tushiyah" publishing in Warsaw, Vienna, 1901 
– Krakow, 1904.
Five volumes, with writings by foremost authors 
and poets:
1. [First year], issues 1-26 (last issue, Hanukkah' 
double). Vienna, 1901. 
2. [First year], issues 27-65. A playing board 
in color at the end of the last issue. Vienna, 
1901-1902.
3. Second year, issues 40-52. Krakow, 1903.
4. Third year, issues 1-52. Krakow, 1903-1904. 
First leaf of first issue is missing and replaced by 
a photocopy.
5. Fourth year, issues 1-6. Krakow, 1904.
Various sizes and conditions. Most issues in good 
condition. From Dr. Israel Mehlman's private 
collection.

Opening Price: $500

חנוכה, כפול). וינה, 1901.

האחרון  הגליון  בסוף   .27-65 גליונות  ראשונה]  2. [שנה 

לוח משחק צבעוני. וינה, תרס"ב, 1901-1902.

3. שנה שניה, גליונות 40-52. קרקוב, תרס"ג 1903. 

1903- תרס"ד  קרקוב,   .1-52 גליונות  שלישית,  4. שנה 

והושלם  חסר  הראשון  הגליון  של  הראשון  הדף   .1904

בצילום.

5. שנה רביעית, גליונות 1-6. קרקוב, תרס"ה 1904. 

מאוספו  טוב.  במצב  הגליונות  רוב  משתנים.  ומצב  גודל 

הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $500

373. צפרירים – עתון לבני הנעורים – שנה 
ראשונה – לודז', 1919 

צפרירים, עתון [דו-שבועי] לבני-הנעורים, בעריכת יצחק 

גליונות   17  .1919-1920 תר"ף,  חשון-אב  לודז',  שויגר. 

רצופים, החל מהגליון הראשון.

כולל יצירות מאת יעקב פיכמן, יצחק קצנלסון, חיים נחמן 

ביאליק ועוד יוצרים עבריים רבים, לצד תרגומים משפות 

אחרות. 32 עמ' בכל חוברת, כרך 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $150

372
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374. הכוכב – דו-שבועון ספרותי-מדעי – שנה 
ראשונה – ורשה, 1923-1924

לבני-הנעורים,  מדעי  ספרותי  דו-שבועון   / ירחון  הכוכב, 

שנה   .1923-1924 ורשה,  ליבושיצקי.  אהרן  בעריכת 

ראשונה, גליונות א'-ט"ו (הגליונות האחרונים כפולים).

שירים, סיפורים, קטעי-מחזות ומשחקים לנערים וילדים. 

בדף השער הראשון הקדשה בכתב-ידו של העורך, המחנך 

היה  אשר   ,(1874-1942) ליבושיצקי  אהרן  והמשורר 

למשורר הראשון שכתב ופרסם שירים מחורזים ושקולים 

לגיל הרך בשפה העברית. כרך 30 ס"מ. מצב טוב. פגמים 

קלים בשוליים העליונים של מספר דפים. מאוספו הפרטי 

של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $150

375. בן ארצי – שבועון לילדים – תל אביב, 1926
בן  משה  בעריכת  ולנערים,  לילדים  ארצי-שבועון  בן 

 .[1926] תרפ"ו  תל-אביב,  "הארץ",  הוצאת  אליעזר. 

חוברות 1-22.  

שירים, סיפורים, חידונים וקטעי לימוד על הארץ והעולם. 

בין הכותבים: ח"נ ביאליק, אשר ברש, יהודה בורלא, יעקב 

פיכמן, ואחרים. כותרת העתון מאוירת בידי נחום גוטמן. 

מעט  מנותקים,  דפים  מספר  טוב,  מצב  ס"מ.   27.5 כרך 

ישראל  ד"ר  של  הפרטי  מאוספו  בחידונים.  עפרון  סימוני 

מהלמן.

פתיחה: $120

374. HaKochav – Literary-Scientific 
Bi-Weekly Magazine – First Year – 
Warsaw, 1923-1924
HaKochav, Literary-Scientific Monthly / Bi-
Weekly magazine for youngsters, edited by 
Aharon Luboshitzky. Warsaw, 1923-1924. First 
year, issues 1-15 (last issues are double).
Poems, stories. Play-sections and games for 
youngsters and children. On first title page a 
handwritten dedication by the editor, the educa-
tor and poet Aharon Luboshitzky (1874-1942), 
the first poet who has written and published 
rhymed poems in Hebrew for young children. 
Volume 30cm. Good condition. Slight damages to 
upper borders of several leaves. From Dr. Israel 
Mehlman's private collection.

Opening Price: $150

375. Ben Arzi – Weekly Magazine for 
Children – Tel Aviv, 1926
Ben Arzi – weekly magazine for children and 
youngsters, edited by Moshe Ben Eliezer. 
"Ha'Aretz" publishing, Tel Aviv, [1926]. Issues 
1-22.
Poems, stories, quizzes and study passages 
about the country and the world. Amongst the 
writers: Bialik, Asher Barash, Yehuda Burla, 
Ya'akov Fichman and others. Title of magazine 
illustrated by Nahum Gutman. Volume 27.5cm. 
Good condition, several leaves detached, a few 
inscriptions in pencil to quizzes. From Dr. Israel 
Mehlman's private collection.

Opening Price: $120

373. Zafririm – Magazine for 
Youngsters – First Year – Lodz, 1919 
Zafririm, [bi-weekly] magazine for youngsters, 
edited by Yitzchak Schwiger. Lodz, 1919-1920. 
17 consecutive issues, from the first one.
Contains writings by Ya'akov Fichman, 
Yitzchak Katzenelson, Chaim Nachman Bialik, 
Ben Avigdor, Zalman Shne'ur, and many more 
Hebrew writers, with translations from other 
languages. 32 pages in each booklet, volume 
23cm. Good condition. Stains. From Dr. Israel 
Mehlman's private collection.

Opening Price: $150

374
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376. חמשה ספרי לימוד
לשון למודים, ספר להוראת שפת ֵעֶבר העתיקה, מאת רבי 

מאת  ר,  ְספָּ ַהמִּ שם   ◆ תרפ"א [1921].  ברלין,  פינק.  דניאל 

מאת  למתחילים,  שיחות   ◆ וילנה, 1936.  חזן.  אריה  חיים 

ד"ר פ. שרגורודסקה. הוצאת האיגוד להשלטת העברית, 

א"מ  מאת  איור  העטיפה  על   .[1936] תרצ"ו  תל-אביב, 

יוַֹהְנס  הפרופ'  של  החשבון  ספרי  לפי  חשבון,   ◆ ליליאן. 

ִקיְהֶנל, מאת מ. ברסלבסקי. תל-אביב, תרצ"ח [1938]. 

◆ ראש השנה וחג הסכות לכתה א', מאת נ. אילתי [נפתלי 
מלומד] / ל. נצן. תל-אביב, [1938]. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150

376. Five Study Books
Leshon Limudim, book for teaching Hebrew, 
by Rabbi Daniel Fink. Berlin, [1921]. ◆ Shem 
HaMispar, by Haim Aryeh Hazan. Vilna, 1936. 
◆ Sichot LeMatchilim, by Dr. F. Shargorodska. 
Published by the organization for the spreading 
of Hebrew, Tel Aviv, [1936]. An illustration by 
E.M. Lilien on the cover. ◆ Heshbon, according 
to arithmetics books by Prof. Johans Kihnel, 
by M. Braslavsky. Tel Aviv, [1938]. ◆ Rosh 
HaShanah VeChag HaSukot LeKitah Aleph, by 
N. Eilati [Naftali Melumad] / L. Nitzan. Tel Aviv, 
[1938]. Size and condition varies.

Opening Price: $150

377. דף א"ב ותפלות לילדים – עברית 
ויידיש-דייטש

דף מודפס עם אותיות הא"ב בדפוס, כתב ואותיות רש"י 

ה-20?].  שנות  [אירופה?  הניקוד.  סימני  עם  תפלות,  וכן 

הוראות והערות נכתבו ביידיש-דייטש. 38X27 ס"מ. מצב 

טוב. מעט כתמים וקמטים.

פתיחה: $120

377. Alpha Beth and Prayers 
for Children – Hebrew and 
Yiddish-Deitch
Printed leaf with the letters of the Alpha-Beth in 
their printed version, cursive writing and Rashi 
script, as well as prayers with vowelization. 
[Europe? 1920's?]. Instructions and comments 
in Yiddish-Deitch. 38X27cm. Good condition. 
Some stains and creases.

Opening Price: $120

378. ספר לימוד עברית – ליוורנו, שנות ה-20
עבר".  שפת  דעת  ראשית  למוד  ספר   – הטף  לפי  "לחם 

ליוורנו, [שנות ה-20].

עם  מקורית  כריכה  צבעוניים.  חלקם  רבים,  איורים  כולל 

איורים צבעוניים בשני צידיה. 64 עמ'. 19 ס"מ. מצב טוב. 

בלאי  בעפרון.  רישומים  רופפים.  דפים  קרעים,  כתמים, 

בכריכה.

פתיחה: $120

378. Hebrew Study Book – Livorno, 
1920's
Leshon LeFi HaTaf - "Food for toddlers – Hebrew 
study book for beginners". Livorno, [1920's]. 
Many illustrations, some in color. Original 
cover with color illustrations on both sides. 64 
pages, 19cm. Good condition. Stains, tears. Loose 
leaves. Inscriptions in pencil. Wear to cover.

Opening Price: $120

375

378
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380. ארץ ישראל – לוח המשחק "טיול בארץ" 
- ברלוי

הוצאת  וילנאי.  זאב  בעריכת  גדולה  מפה  ישראל,  ארץ 

בנימין ברלוי, תל-אביב, [1936].

בינוני.  מצב  ס"מ.   69X47 בארץ".  "טיול  המשחק  לוח 

כתמים. קרעים, חלקם קשים. מקופלת.

פתיחה: $250

380. Eretz Israel – Playing Board 
"Tiyul Ba'aretz" – Barlevi
Eretz Israel, large map edited by Ze'ev Vilnai. 
Binyamin Barlevi publishing, Tel Aviv, [1936]. 
Playing board of "Tiyul Ba'aretz". 69X47cm. Fair 
condition. Stains. Tears, some rough. Folded.

Opening Price: $250

379. Map of Eretz Israel and a 
Soldier – Binyamin Barlevi
Eretz Israel, Playing board "Monopoly"-like 
– illustrated map with a drawing of a soldier. 
Published by Binyamin Barlevi, Tel Aviv, 
"Aviva" lithographic printing. [1950's]. "If you 
are first lieutenant, go immediately to con-
quer Nebi-Yusha and from there to Deganya". 
68.5X24.5cm. Very good condition. Folded.

Opening Price: $150

379. מפת א"י וחייל – בנימין ברלוי
ארץ ישראל, לוח-משחק בסגנון "מונופול" - מפה מאוירת 

עם ציור חייל. הוצאת בנימין ברלוי, תל-אביב, דפוס ליטו־

גרפי "אביבה". [שנות ה-50].

"אם אתה סגן... גש מיד לכבוש נבי יושע ומשם לדגניה". 

68.5X24.5 ס"מ. מצב טוב מאד. מקופל.

פתיחה: $150

380
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אמנות
Art

381. Jean David – Figure – Oil 
Painting 
Jean David (1908-1993), figure.
 Oil on canvas. Signed on lower left corner: "Jean 
David". 46X38cm, framed 64X56.5cm. Good con-
dition. Slight damages to edges of painting.

Opening Price: $1000

381. ז'אן דוד – דמות – ציור שמן
ז'אן דוד (נולד 1908-1993), דמות. שמן על בד. 

חתום בפינה השמאלית התחתונה: "                      ".

46X38 ס"מ, במסגרת 64X56.5 ס"מ. מצב טוב. נזקים קלים 

בשולי הציור.

פתיחה: $1000

Jean David

382. אביבה אורי – שלשה רישומים
אביבה אורי (1927-1989), שלשה רישומים.

בצדם  ומתוארים  א.  א.  חתומים:  נייר.  על  ועפרון  דיו 

האחורי "אביבה אורי". 15X10 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $1500

382. Aviva Ori – Three Drawings
Aviva ori (1927-1989), three drawings.
Ink and pencil on paper. Signed: A. A. and an-
notated on verso "Aviva Ori". 15X10cm. Good 
condition. Few Stains.

Opening Price: $1500

381
382
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383. נפתלי בזם – טבריה – שני ציורים 
נפתלי בזם (נולד 1924), טבריה: רחוב בעיר / בתים ומבט 

לכנרת.

 46X16 חתומים.  ציורים  שני  נייר.  על  וצבעי-מים  טּוש 

לא  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   68.5X34.5 במסגרות  ס"מ, 

נבדקו מחוץ למסגרת.

פתיחה: $600

383. Naftali Bezem – Tiberias – Two 
Paintings
Naftali Bezem (b. 1924), Tiberias: Street in the 
City / Houses and View of the Sea of Galilee.
Pen and water color on paper. Two signed paint-
ings. 16X16cm, framed 68.5X34.5cm. Good condi-
tion. Stains. Not checked outside of frame.

Opening Price: $600

384. יצחק פרנקל – פרנל – ירושלים
יצחק פרנקל (פרנל, 1899-1981), ירושלים – כפת הזהב, 

עצי ברוש וצריח מסגד.

ס"מ,   44X28 "פרנל".  בעפרון:  חתום  נייר.  על  פסטל  צבעי 

במסגרת 58X43.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

384. Yitzhak Frenkel – Frenel 
– Jerusalem
Yitzhak Frenkel (Frenel, 1899-1981), Jerusalem – 
golden dome, cypresses and a minaret.
pastel on paper. Signed in pencil: "Frenel". 
44X28cm, framed 58X43.5cm. Good condition.

Opening Price: $200

383
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יוחנן סימון  
יוחנן סימון (1905-1976), ממובילי זרם הריאליזם הסוציאליסטי בארץ. למד 
אומנות בברלין ובפרנקפורט אצל הצייר מקס בקמן. בשנת 1936 עלה לארץ 
תנועת  ממיסדי  והיה  בארץ,  בתערוכות  הציג  שמואל.  גן  בקיבוץ  והתיישב 

האמנים "אופקים חדשים". הקים את המכון לאומנות בסמינר אורנים.
לבן).  (שחור  ניר  על  וגואש  דיו  עבודות  סימון,  של  איורים  ארבעה  לפנינו 
מן  המושפע  לסגנונו,  ואופייניים  גבוהה  אמנותית  באיכות  עשויים  האיורים 
האתוס הציוני. האיורים נשלחו למערכת "משמר לילדים", מודבקים על דף 

הנושא את חותמת ארכיון העתון.

Yochanan Simon
Yochanan Simon (1905-1976), a leader of the Socialist Realism 
movement in Israel. Studied art in Berlin and Frankfurt under artist 
Max Beckmann. In 1936 immigrated to Israel and settled on kib-
butz 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 four 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 
LaYeladim", pasted to page, stamped with the seal of the newspa-
per's archives. 

385. נערים בקיבוץ רוכבים על חמור
ברקע  חמור.  על  רוכבים  נערים  שני  איור  סימון,  יוחנן 

נראים בתי קיבוץ ומגדל-מים. 

טוב.  מצב  ס"מ.   16X15.5 .".ס "יוחנן  חתום:  ניר.  על  גואש 

מעט כתמים. מודבק על נייר (ניכרים סימני ההדבקה). 

פתיחה: $300

385. Boys Riding a Donkey
Yochanan Simon, illustration of two boys riding 
a donkey. Houses and a water-tower are seen in 
the background.
Gouache on paper. Signed: "Yochanan S.". 
16X15.5cm. Good condition. Few stains. Pasted to 
paper (pasting marks are seen).

Opening Price: $300

385
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386. נער נשען על עצי ברוש
יוחנן סימון, איור נער נשען על עצי-ברוש. 

רישום, דיו על נייר. חתום: "יוחנן ס.". 17X11.5 ס"מ. מצב 

מודבק  כתמי-חלודה.  חסרה.  הימנית-עליונה  הפינה  טוב. 

על נייר, פינת הנייר חסרה.

פתיחה: $250

386. Boy Leaning on Cypress Trees
Yochanan Simon, illustration of boy leaning on 
cypress trees.
Drawing, ink on paper. Signed: "Yochanan S.". 
17X11.5cm. Good condition. Upper right corner 
missing. Foxing-marks. Pasted to paper, corner of 
paper missing.

Opening Price: $250

387. דמויות במעלית
יוחנן סימון, רישום נער-מעלית סוגר את דלתותיה, בתוך 

המעלית נראות דמויות גברים ונשים בלבוש מהודר.

רישום. עפרון ודיו על נייר. חתום: "יוחנן". 18.5X15 ס"מ. 

מעט  ניכרים).  ההדבקה  (סימני  נייר  על  מודבק  טוב.  מצב 

סימנים בצבע לבן בחלקו הימני.

פתיחה: $250

387. Figures in Elevator 
Yochanan Simon, drawing of bell-boy closing 
elevator's doors, in the elevator are seen men and 
women elegantly dressed.
Pencil and ink on paper. Signed "Yochanan". 
18.5X15cm. Good condition. Pasted to paper 
(remarkable pasting marks). Few white marks on 
upper right side.

Opening Price: $250

388. איור לחג החנוכה
יוונים,  חיילים  החנוכה:  חג  לכבוד  איור  סימון,  יוחנן 

טנקים, חנוכיה על גג, אשה מטגנת לביבות לילדיה, ילדים 

משחקים בסביבון, וברקע – בתים ומגדל מים.

טוב.  מצב  ס"מ.   19X17 חתום.  אינו  נייר,  על  וגואש  דיו 

ניכרים),  ההדבקה  (סימני  נייר  על  מודבק  וקמטים.  כתמים 

ללא שוליים כבאיורים הקודמים.

פתיחה: $200

388. Illustration for Hanukah
Yochanan Simon, illustration for Hanukah: 
Greek soldiers, tanks, Hanukah-lamp on a roof, 
woman frying pan-cakes for her children, chil-
dren playing with a dreidl, in the background 
– houses and a water-tower.
Ink and gouache on paper, not signed. 19X17cm. 
Good condition. Stains and creases. Pasted to paper 
(remarkable pasting marks), no margins as in previ-
ous lots.

Opening Price: $200

387388
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389. רפאל מוהר – חמשה פורטרטים - פיקאסו
רפאל מוהר (1906-1962), חמשה פורטרטים. 

צבעי-מים ודיו על נייר וקרטון. ביניהם: "אוטופורטרט", 

1946; שני פורטרטים של פבלו פיקאסו בקונגרס השלום 

 1948 מהשנים  נוספים  פורטרטים  שני   ;1949 העולמי, 

ו-1959. גודל משתנה. מצב טוב. מעט כתמים. מעזבונו של 

מבקר האמנות ועורך "גזית", גבריאל טלפיר. 

פתיחה: $500

389. Raphael Mohar – Five 
Portraits – Picasso
Raphael Mohar (1906-1962), five portraits.
Water-color and ink on paper and cardboard. 
Including: "Auto portrait", 1946; two portraits 
of Pablo Picasso in the World Peace Congress, 
1949; two additional portraits of 1948 and 1959. 
Size varies. Good condition. Several stains. From 
the estate of art critic and editor of "Gazit", 
Gabriel Talpir.

Opening Price: $500

390. רפאל מוהר – ציור בית-כנסת
רפאל מוהר (1906-1962), בית כנסת.

שמן על קרטון. חתום "ר. מוהר", ומתוארך [40]19. חתום 

[?] בעפרון בעברית ובאנגלית, מתואר ומתוארך, גם בצדו 

האחורי. 39X30 ס"מ, מחובר חלקית למסגרת ללא זכוכית, 

43.5X34.5 ס"מ. מצב טוב. נזקים בשולי הקרטון. שאריות 

מבקר  של  מעזבונו  האחורי.  בצדו  וכתמים  צבעי-שמן 

האמנות ועורך "גזית", גבריאל טלפיר. 

פתיחה: $200

390. Raphael Mohar – Painting of a 
Synagogue
Raphael Mohar (1906-1962), synagogue.
Oil on cardboard. Signed "R. Mohar", dated 
19[40]. Signed [?] in pencil in English and 
Hebrew, described and dated on back side as 
well. 39X30cm, partly attached to frame with no 
glass, 43.5X34.5cm. Good condition. Damaged to 
edges of cardboard. Oil-paint remnants and stains 
to back side. From the estate of art critic and 
editor of "Gazit", Gabriel Talpir.

Opening Price: $200

391. נחמיה מארק – שני פסלי עץ
נחמיה מארק (יליד 1884), שני פסלים.

יהודי  נראה  הפסלים  באחד  חתומים.  אינם  מגולף.  עץ 

ובו  המצורף  "גזית"  גליון  ראה  דליים.  וזוג  אסל  סוחב 

פרטים אודות הפסל. 28.5 ס"מ; 19 ס"מ. מצב טוב. מעזבו־

נו של מבקר האמנות ועורך "גזית", גבריאל טלפיר. 

פתיחה: $200

391. Nechemya Mark – Two Wooden 
Sculptures
Nechemya Mark (b. 1884), two sculptures.
Carved wood. Not signed. One sculpture fea-
tures a Jew carrying a pole with two buckets. See 
attached "Gazit" magazine with details about the 
sculptor. 28.5cm; 19cm. Good condition. From the 
estate of art critic and editor of "Gazit", Gabriel 
Talpir.

Opening Price: $200

389
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392. זיגמונד לנדאו – שתי עבודות
שתי  פריס",  "אסכולת  אמן  לנדאו (1898-1962),  זיגמונד 

."Landau" עבודות, טּוש על נייר. חתומות

1. אשה ורחוב נשקף מחלונה (חתום בעט). 45X31 ס"מ, 

במסגרת 52X37 ס"מ.

2. שלשה יהודים. 33.5X22.5 ס"מ, במסגרת 42X32 ס"מ.

תערוכה  קטלוג  מצורף  וקמטים.  כתמים  מעט  טוב.  מצב 

של לנדאו ב"בצלאל", 1958. מעזבונו של מבקר האמנות 

ועורך "גזית", גבריאל טלפיר.

פתיחה: $300

392. Sigmund Landau – Two Works
Sigmund Landau (1898-1962), "Ecole de Paris" 
artist, two works, pencil on paper. Signed 
"Landau".
1. Woman with a street view out of her window 
(signed in pen). 45X31cm, framed 52X37cm.
2. Three Jews. 33.5X22.5cm, framed 42X32cm.
Good condition. Few stains and creases. Attached 
catalogue of Landaus's exhibition in "Bezalel", 
1958. From the estate of art critic and editor of 
"Gazit", Gabriel Talpir.

Opening Price: $300

393. יהודי ירושלמי – ציור-שמן
יהודי ירושלמי. 

 10X8.5 .מתוארך ואינו  חתום  אינו  קרטון.  על  צבעי-שמן 

מעזבונו  פגומה.  ס"מ,   16X15.5 במסגרת  טוב.  מצב  ס"מ. 

של מבקר האמנות ועורך "גזית", גבריאל טלפיר.

פתיחה: $100

393. Jerusalemite Jew – Oil-Painting
Jerusalemite Jew. 
Oil on cardboard. Not signed nor dated. 
10X8.5cm. Good condition. Framed 16X15.5cm, 
damaged frame.

Opening Price: $100

394. איזידור אשהיים – דיוקן עצמי, 1940
איזידור אשהיים, דיוקן עצמי.

אשהיים   ."1940 אשהיים,  "יזידור  חתום  נייר.  על  עפרון 

לציור  מורה  גרמניה,  יליד  ישראלי  אמן   ,(1891-1969)

וממנהלי האקדמיה לאמנות בצלאל. היה מורם של כמה 

 52X35 45.5 ס"מ, במסגרתX29 .מהחשובים באמני ישראל

ס"מ. מצב טוב. נזקים קלים בשוליים.

פתיחה: $150

391
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394. Isidor Asheim – Self Portrait, 
1940
Isidor Asheim, self portrait.
Pencil on paper. Signed "Isidor Asheim, 1940". 
Asheim (1891-1969), Israeli artist, born in 
Germany, art teacher and of the Bezalel Art 
Academy managers. Served as instructor of 
some of Israel's leading artists. 45.5X29cm, 
framed 52X35cm. Good condition. Slight damages 
to edges.

Opening Price: $150

395. יעקב שטיינהרט – רישום מקורי להגדה 
של פסח, 1920

של  להגדה  מקורי  רישום  ברד.  מכת  שטיינהרט,  יעקב 

פסח. 

ומתוארך,  בעפרון  חתום  נייר.  על  וצבעי-מים  דיו  עפרון, 

27.5X27 .1920 ס"מ. מצב טוב. חורי-נעץ בפינות. 

פתיחה: $2500

395. Jacob Steinhardt – Original 
Drawing for a Pesach Haggadah, 
1920
Jacob Steinhardt, Hail. Original drawing for a 
Pesach Haggadah.
Pencil, ink and water color on paper. Signed in 
pencil and dated, 1920. 27.5X27cm. Good condi-
tion. Thumbtack holes to corners.

Opening Price: $2500

394
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397. יעקב שטיינהרט – שטעטל – חיתוך-עץ
ומ־ בעפרון  חתום  חיתוך-עץ  שטעטל.  שטיינהרט,  יעקב 

מצב  ס"מ.   40.5X29.5 דף  ס"מ,   34.5X24.5  .1919 תוארך, 

טוב. 

פתיחה: $700

397. Jacob Steinhardt – Shtetl 
– Woodcut
Jacob Steinhardt, Shtetl. Woodcut signed 
in pencil and dated, 1919. 34.5X24.5cm, leaf 
40.5X29.5cm. Good condition.

Opening Price: $700

396. יעקב שטיינהרט – חמשה תחריטים שונים 
שנדפסו מאותו לוח

קלים,  שינויים  עם  תחריטים  חמשה  שטיינהרט,  יעקב 

על  העבודה  בתהליך  מחלקו  או  לוח  מאותו  נדפסו 

הסופית.  הגרסה  את  מציג  התחתון  התחריט  היצירה. 

 11X7.5 ,13 ס"מX5.5 ,14.5 ס"מX11 .כולם חתומים בעפרון

ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $1200

396. Jacob Steinhardt – Five 
Different Etchings Printed from the 
same Plate
Jacob Steinhardt, five etchings with slight 
changes, printed from the same plate or parts of 
it during the process of work on the piece. The 
lowest etching presents the final version. All 
signed in pencil. 14.5X11cm, 13X5.5cm, 11x7.5cm. 
Good condition. Some stains.

Opening Price: $1200

397
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398. יעקב שטיינהרט – ירושלים - חיתוך-עץ
חתום  חיתוך-עץ  בירושלים.  רחוב  שטיינהרט,  יעקב 

בעפרון ומתוארך, 34.5X26.5 .1935 ס"מ, דף 46.5X30 ס"מ. 

פתיחה: $700

398. Jacob Steinhardt – Jerusalem 
– Woodcut 
Jacob Steinhardt, Street in Jerusalem. Woodcut 
signed in pencil and dated, 1935. 34.5X26.5cm, 
leaf 46.5X30cm.

Opening Price: $700

399. יעקב שטיינהרט – דמויות-יהודים בעיירה 
- תחריט

תחריט  בעיירה, 1920.  דמויות-יהודים  שטיינהרט,  יעקב 

הוצאת- חותמת  טוב.  מצב  ס"מ.   16X14 בעפרון.  חתום 

ספרים מברלין. 

פתיחה: $700

399. Jacob Steinhardt – Figures of 
Jews in a Small Town – Etching 
Jacob Steinhardt, Figures of Jews in a small 
town, 1920. Etching signed in pencil. 16X14cm. 
Good condition. Ink-stamp of a publishing-house 
in Berlin.

Opening Price: $700

400. Jacob Steinhardt – Job 
– Etching
Jacob Steinhardt, Job. Etching signed in pencil. 
22X18.5cm, leaf 37.5cm. Good condition.

Opening Price: $950

400. יעקב שטיינהרט – איוב - תחריט
 22X18.5 בעפרון.  חתום  תחריט  איוב.  שטיינהרט,  יעקב 

ס"מ, דף 37.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $950

398

399
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401. יעקב שטיינהרט – יהודי עם נר - תחריט
בעפרון.  חתום  תחריט  נר.  עם  יהודי  שטיינהרט,  יעקב 

13X9 ס"מ, דף 30.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $600

401. Jacob Steinhardt – Jew with a 
Candle – Etching
Jacob Steinhardt, Jew with a candle. Etching 
signed in pencil. 13X9cm, leaf 30.5cm. Good 
condition.

Opening Price: $600

402. יעקב שטיינהרט – שני ספרים עם 
עבודותיו

Gleichnisse, Jizchik-Leib Perez .1 [מעשיות], מאת 

י"ל פרץ. ברלין, 1920. ליטוגרפיות מאת יעקב שטיינהרט. 

נייר איכותי. כתמים. פגמים בכריכה וכתם.

 Rot und glühend ist das Auge des Juden', .2

שירים  היהודי],  של  עינו  וזוהרת  [אדומה   Arno Nadel
תחריטים  רפרודוקציות   .1920 ברלין,  נדל.  ארנו  מאת 

פגמים  כתמים,  מעט  איכותי.  נייר  שטיינהרט.  יעקב  מאת 

בכריכה. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $120

'

402. Jacob Steinhardt – Two Books 
with his Works
1. Gleichnisse, Jizchik-Leib Perez [tales], by 
Y"L Perez. Berlin, 1920. Lithographs by Jacob 
Steinhardt. Fine paper. Stains. Slight damages to 
binding and a stain.
2. 'Rot und glühend ist das Auge des Juden', Arno 
Nadel [Red and shining is the Jew's Eye], poems 
by Arno Nadel. Berlin, 1920. Reproductions of 
etchings by Jacob Steinhardt. Fine paper. Several 
stains, damages to binding. From Prof. Chimen 
Abramsky's private collection.

Opening Price: $120

403. הרמן שטרוק – שלשה תחריטים
 7X5 .חתום בלבד  אחד  תחריטים.  שלשה  שטרוק,  הרמן 

ס"מ; 9X8 ס"מ; 19X9 ס"מ. מצב טוב. במסגרות נאות, מעט 

שחוקות, אחת חסרה זכוכית.

פתיחה: $120

401

402

403
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403. Hermann Struck – Three 
Etchings 
Hermann Struck, three etchings. One only is 
signed. 7X5cm; 9X8cm; 19X9cm. Good condition. 
Nice frames, somewhat worn, one glass missing.

Opening Price: $120

404. הרמן שטרוק – מנחם אוסישקין – ליטוגר־
פיה חתומה

(הדפסה  אוסישקין  מנחם  של  דיוקנו  שטרוק,  הרמן 

ואוסישקין  שטרוק  בידי  בעפרון  חתומה  ליטוגרפית). 

וממוספר, 14 מתוך 30 עותקים. 19.5X15 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

404. Hermann Struck – Menachem 
Ussishkin – Signed Lithograph
Hermann Struck, portrait of Menachem 
Ussishkin (lithographic print). Signed in pencil 
by Struck and Ussishkin and numbered, 14 out 
of 30 copies. 19.5X15cm. Good condition.

Opening Price: $120

405. אליאס מ. גרוסמן – "חכם-תלמוד"
 Talmudic ,(1898-1947 ,אמן אמריקני) אליאס מ. גרוסמן

Scholar [חכם-תלמוד], תחריט מתואר בעפרון וחתום 
."Elias M. Grossman"

בינוני.  מצב  ס"מ.   39.5X46.5 במסגרת  ס"מ,   17X13.5

כתמים כהים.

פתיחה: $120

405. Elias M. Grossman – " Talmudic 
Scholar"
Elias M. Grossman (American artist, 1898-1947), 
Talmudic scholar, etching annotated in pencil 
and signed "Elias M. Grossman". 17X13.5cm, 
framed 39.5X46.5cm. Fair condition. Dark stains.

Opening Price: $120

406. פאול קונרד הניך – שתי חוברות חיתוכי-
עץ ממוספרות

[חיתוכי- תמונות  בעשר  חיים  נתיב  האלמוני,  1. החלוץ 

בעיני  חזיתי  "אשר   .1938 חיפה,  הניך.  ק.  פ.  מאת  עץ], 

והרגשתי בלבי את דמויות החלוץ האלמוני אחרֹת-נא על 

לוחות אלה". נדפס ב-500 עותקים ממוספרים מהלוחות 

האמן  חתימת  בעפרון.  מתואר  חיתוך-עץ  כל  המקוריים. 

לפני דף השער. כתמים.

הניך.  ק.  פ.  מאת  בשחור-לבן,  שיר  ישראל,  מלך  2. דוד 

חיפה, 1949. "חיל צופה אל חשכת הלילה. חרש יזמזם את 

הנעימה 'דוד, מלך ישראל, חי, חי וקיים'. הרהוריו נמשכים 

ימינו,  למלחמת  ההיא  ומהמלחמה  וגלית,  דוד  למלחמת 

למטרת המלחמה. הרהוריו מתגלמים לתמונות, לתמונות 

המקוריים.  מהלוחות  עותקים  ב-500  נדפס  הזה".  הספר 

כתמים. תיקייה קרועה.

למד  ומחנך.  חוקר  אמן,   ,(1907-1997) הניך  ק.  פ.  פרופ' 

בשנת  לארץ  עלה  ופריז.  פירנצה  וינה,  של  באקדמיות 

1935 בעקבות עליית הנאצים לשלטון והקים בחיפה את 

"סטודיו לאמנות – חיפה". 

פתיחה: $200

404

405
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406. Paul Konrad Henich – Two 
Numbered Booklets of Woodcuts
1. The Unknown Halutz, life-path in ten pic-
tures [woodcuts], by P. K. Henich. Haifa, 1938. 
500 Copies were printed of the original plates, and 
numbered. Each woodcut annotated in pencil. 
Artist's signature preceding title page. Stains.
2. David King of Israel, poem in black and 
white, by P. K. Henich. Haifa, 1949. 500 copies 
printed of the original plates. Stains. Torn folder.
Prof. P.K. Henich (1907-1997), artist, researcher 
and educator. Studied in Vienna, Florence and 
Paris academies. Came to Eretz Israel in 1935 
following the rise of the Nazi party and estab-
lished in Haifa the "Art Studio - Haifa".

Opening Price: $200

407. Arthur Kolnik - Signed Self 
Portrait
Arthur Kolnik, self-portrait. Woodcut, signed 
 .on plate and "Kolnik" in pencil "קאלניק"
34X25.5cm, framed 58.5X43.5cm. Good condition. 
Foxing-marks.

Opening Price: $150

407. ארתור קולניק – פורטרט עצמי חתום
בלוח  חתום  עץ,  חיתוך  עצמי.  פורטרט  קולניק,  ארתור 

"קאלניק" ובעפרון,          .

טוב.  מצב  ס"מ.   58.5X43.5 במסגרת  ס"מ,   34X25.5

כתמי-חלודה.

פתיחה: $150

Kolnik

408. עמוס ישכיל – הדפס לינוליאום מוקדם
חתום  לינוליאום,  הדפס  יונה.  (נולד 1935),  ישכיל  עמוס 

בהיותו  נעשה   .7/25 וממוספר  ישכיל"  "עמוס  בעפרון 

 .1947 בשנת  בחיפה  בתערוכה  והוצג   12 בן  ישכיל  של 

21X17.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $250

408. Amos Yaskil – Early Linoleum 
Print
Amos Yaskil (b. 1935), Dove. Linoleum print 
signed in pencil "Amos Yaskil" and numbered 
7/25. Printed when Yaskil was 12 years old and 
exhibited in an exhibition in Haifa in 1947. 
21X17.5cm. Good condition.

Opening Price: $250

409. יעקב וכסלר – הדפס חתום
יעקב וכסלר (1912-1995), הדפס חתום בעפרון וממוספר, 

29X23 .49/100 ס"מ, דף 42.5X29.5 ס"מ. מצב טוב. מעט 

כתמי-חלודה.

פתיחה: $100

409. Jacob Wexler – Signed Print
Jacob Wexler (1912-1995), print signed in 
pencil and numbered 49/100. 29X23cm, leaf 
42.5X29.5cm. Good condition. Several foxing-marks.

Opening Price: $100

410. הצייר שמואל רוזין – ספרים וחיתוכי-עץ 
מקוריים

פדטובה,  (רוזינס  רוזין  שמואל  הצייר  של  עבודות  אוסף 

בלנינגרד.  לאמנות  האקדמיה  בוגר   ,(1926 ליטא,  יליד 

ממלחמת  חוויותיו  ביטוי  לידי  באות  מיצירותיו  ברבות 

העולם השניה.

מיעוטם  רוזין,  שמואל  מאת  מקוריים  חיתוכי-עץ   79 ◆
מתוארים וחתומים.

חיתוכי- עשרה  עם  תיקייה   – [וילנה]   Vilnius ◆
ממוספרים  מתוארים,  גדולים,  צבעוניים  לינוליאום 

(1/50) וחתומים בידי רוזין. מוסקבה, 1957. 

407

408

409
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◆ S. Rozinas, Graphics. וילנה, 1969. מבחר מעבודו־
תיו של רוזין, כולל חוברת הקדמה.

 .Samuelis Rozinas, Dailes parodos katalogas ◆
וילנה, 1969. קטלוג תערוכה. 

חוברת   .1953 וילנה,   .Joniukas, Jonas Biliunas ◆
לילדים עם איורים של רוזין. 

וילנה,  בליטא].  [פרטיזנים   Lietuvos Partizanai ◆
1967. בעמ' 233 תמונתו של רוזין.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

410. Painter Shmuel Rozin – Books 
and Original Woodcuts
Collection of works by the painter Shmuel Rozin 
(Rozinas Padtova, born in Lithuania, 1926), 
graduate of the Leningrad Art Academy. Many 
of his works reflect his experiences of World 
War II.
◆ 79 Original woodcuts by Shmuel Rozin, sev-
eral are annotated and signed.
◆ Vilnius– folder with 10 large linoleum-cuts 
in color, annotated numbered (1/50) signed by 
Rozin. Moscow, 1957.
◆ S. Rozinas, Graphics. Vilnius, 1969. A selec-
tion of Rozin's works, with introduction.
◆ Samuelis Rozinas, Dailes parodos katalogas. 
Vilnius, 1969. Exhibition catalogue.
◆ Joniukas, Jonas Biliunas. Vilnius, 1953. 
Children's booklet with illustrations by Rozin.

411. מארק שאגאל – צילומי-עבודות עם 
חתימתו

חתומים  שאגאל.  מארק  מאת  ציורים  של  תצלומים   42

בעפרון, מתוארכים ומתוארים בצדם האחורי.

תצלומי יצירות בסגנונות שונים, כולם בשחור-לבן, למעט 

בצדם  קרטון).  על  (מודפסות  צבעוניות  גלויות  שתי 

שם  לצד  שאגאל  של  חתימתו  התצלומים  של  האחורי 

ובעט,  בעפרון  והערות  חותמות-צלם  ותאריך,  היצירה 

של  מעזבונו  טוב.  מצב  משתנה.  גודל  הדפסה.  לקראת 

מבקר האמנות ועורך "גזית", גבריאל טלפיר. 

פתיחה: $4000

◆ Lietuvos Partizanai [Partisans in Lithuania]. 
Vilnius, 1967. Photograph of Rozin on page 233.
Size and condition varies.

Opening Price: $500

411
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412. מארק שאגאל – הקדשה לגבריאל טלפיר, 
1978

 .Marc Chagall, Peintures Recentes 1967-1977
קטלוג-  .[1967-1977 אחרונים  ציורים  שאגאל,  [מארק 

תערוכה. פריז, 1978.

בדף השער הראשון הקדשה חתומה בכתב-יד גדול מאת 

טוב.  מצב  ס"מ.   33 בצרפתית.  טלפיר,  לגבריאל  שאגאל, 

ועורך  האמנות  מבקר  של  מעזבונו  כתמי-חלודה.  מעט 

"גזית", גבריאל טלפיר. 

פתיחה: $350

413. 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 

מצב  ס"מ.   20 עמ',   43 ליליאן.  משה  ואפרים  ישראל'ס 

בינוני. עטיפות חסרות, קרעים, דף מנותק.

פתיחה: $150

412. Marc Chagall – Dedication for 
Gabriel Talpir, 1978
Marc Chagall, Peintures Recentes 1967-1977. 
[Marc Chagall, Recent Paintings 1967-1977]. 
Exhibition catalogue. Paris, 1978.
On title page appears a handwritten dedication 
signed by Marc Chagall for Gabriel Talpir, in 
French. 33cm. Good condition. Several foxing-
marks. From the estate of art critic and editor of 
"Gazit", Gabriel Talpir.

Opening Price: $350

413. Poems by Jewish Poets – 
illustrations by Struck, Israëls and 
Lilien  
Jungjudische Gedichte [poems by young Jews], 
published by Jewish Students' Union. Berlin, 
1906.
Anthology of poems, printed on heavy paper of 
good quality, with several illustrations by artists 
Hermann Struck, Jozef Israëls and Ephraim 
Moshe Lilien. 43 Leaves, 20cm. Fair condition. 
Missing covers, tears, detached leaf.

Opening Price: $150

411. Marc Chagall – Signed 
Photographs of his Paintings
42 photographs of paintings by Marc Chagall. 
Signed in pencil, dated and annotated on the back.
Photographs of various works, all in black and 
white, except for two postcards in color (printed 
on cardboard). On verso of photographs 
Chagall's signature next to the title of the paint-
ing and the date, photographer's ink-stamps and 
annotations in pencil and pen towards printing. 
Size varies. Good condition. From the estate of art 
critic and editor of "Gazit", Gabriel Talpir.

Opening Price: $4000

412

413

414
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414. אפרים משה ליליאן – ספר עבודותיו, 1903
 .1903 ולייפציג,  ברלין   .Sein Werk, E. M. Lilien

הקדמה מאת סטפן צווייג.

כריכות,  תוי-ספר,  ליליאן:  של  הגרפיות  עבודותיו  אוסף 

כרך  בדפוס).  (לא  מקוריות  ויצירות  מסגרות  ספרים, 

ב-1000  נדפס  מאד.  איכותיות  רפרודוקציות  עם  מהודר 

נזקים  טוב.  מצב  ס"מ.   29.5 עמ',   347  ,[9] בלבד.  עותקים 

בכריכה ובדפי הפורזץ. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $350

414. Ephraim Moshe Lilien – Book of 
His Works, 1903
Sein Werk, E. M. Lilien. Berlin and Leipzig, 
1903. Introduction by Stefan Zweig.
Collection of Lilien's graphic works: Ex-Libris, 
bindings, frames and original works (not in 
print). Fine volume with especially high-qual-
ity reproductions. Printed in only 1000 copies. 
[9], 347 pages, 29.5cm. Good condition. Damages 
to binding and forzats leaves. From Prof. Chimen 
Abramsky's private collection.

Opening Price: $350

415. צללים למשה – פנקס-צלליות מרשים 
בעבודת-יד

צללים למשה. פנקס צלליות ובתי-שיר, עשוי ביד (דיו על 

ניר). 

בתי-שירי  מלוות  ילדים,  דמויות  איכותיות:  צלליות   11

אהבה. על עטיפת הפנקס הקדשה "תהיה לך הגשתי זאת 

מזכרת אהבתנו ואות לשיפור יחסינו בעתיד. שלך, מרים". 

פנקס 15 ס"מ כרוך בחוט. מצב טוב. כתמים על העטיפה.

פתיחה: $120

416. ספרים עם איורים מאת נחום גוטמן
55 ספרים מאוירים בידי הצייר נחום גוטמן (1898-1980). 

שנות ה-20 עד שנות ה-60.

רשימה מפורטת תשלח למעוניינים.

פתיחה: $1900

416. Books with Illustrations by 
Nahum Gutman
55 Books illustrated by the painter Nahum 
Gutman (1898-1980). 1920's to the 1960's. 
Detailed list will be sent upon request.

Opening Price: $1900

415. Silhouettes for Moshe – 
Impressive Hand-Made Silhouettes 
Notebook
Silhouettes for Moshe. Notebook of silhouettes 
and verses, hand-made (ink on paper).
11 high-quality silhouettes: figures of children, 
with verses of love-songs. A dedication on the 
cover "In memory of our love and for improv-
ing our relationships in the future. Yours, 
Miryam". Small notebook, 15cm. bound with 
thread. Good condition. Stains on cover.

Opening Price: $120

415

416
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418. זאב רבן – קלפי-משחק אמנותיים
על-ידי  מצוירים  ישראל,  מארץ  אמנותיים  קלפי-משחק 

צבעוני,  ליטוגרפי  דפוס  ירושלים.  'בצלאל',  רבן,  זאב 

הוצאת "הדוכיפת", [1920 בקירוב].

(מגן-דוד,  רבים  יהודיים  מוטיבים  עם  משחק  קלפי   52

בת-שבע,  דוד,  של  ודמויותיהם  זית)  עלה  מנורה,  רימון, 

יואב, אחשורוש, אסתר, המן, שלמה, מלכת שבא, אשמדי, 

שאול, יהודית ויהונתן.

יותר  מאוחר  רבן,  שעצב  הראשונה  הנה  זו  קלפים  סדרת 

עצב שתי סדרות-קלפים נוספות, שונות. הקלפים נתונים 

טוב,  במצב  הקלפים  ס"מ.   8.2X6 המקורית.  בקופסה 

הקופסה במצב בינוני.

פתיחה: $800

418. Ze'ev Raban – Artistic Playing 
Cards
Artistic playing-cards drawn by Ze'ev Raban, 
"Bezalel", Jerusalem. Lithographic printing in 
color, "HaDuchifat" publishing, [C. 1920].
52 Playing cards with many Jewish motifs and 
the figures of David, Bat Sheva, Yoav, Esther, 
Haman, Shlomo, Ashmedai, Shaul, Yehudit and 
Yehonatan and others. In original box.
8.2X6cm. Cards in good condition, box in fair 
condition.

Opening Price: $800

417. זאב רבן – ִמתווה לסמל בית הבריאות של 
נתן שטראוס, 1929

נייר  על  ועפרון  דיו  (צבעי-מים,  צבעוני  ִמתווה  רבן,  זאב 

שטראוס,  ולינה  נתן  של  הבריאות  "בית  לסמל  פרגמנט) 

מפתח  בצורת  מעוצב   ,[1929] תרפ"ט"  ניסן  ח'  ירושלם, 

עם איור נחש. בשולי הִמתווה נכתבו הוראות להכנת סמל 

נתן  של  הבריאות  "בית  ואמאיל".  שן-פיל  "זהב,  ממש: 

ולינה שטראוס לבני כל הגזעים והדתות" שוכן ברחוב נתן 

קרטון.  על  מודבק  ס"מ   14.5X7.5 דף בירושלים.  שטראוס 

חותמות בית המלאכה של זאב רבן.

פתיחה: $300

417. Ze'ev Raban – Sketch for 
Emblem of Nathan Straus Health 
Center, 1929  
Ze'ev Raban, colorful sketch (water-color, ink 
and pencil on wax paper) for emblem of "Nathan 
and Lina Straus Health Center, Jerusalem, 1929, 
designed in the shape of a key with an illustra-
tion of a snake. Instruction for making the 
emblem appear on the borders: "Gold, ivory and 
enamel". Leaf 14.5X7.5cm pasted on cardboard. 
Ink stamps of Ze'ev Raban's workshop.

Opening Price: $300

בצלאל
Bezalel

417
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421. מאיר גור אריה – תחריט חתום
בעפרון.  חתום  תחריט  זקן,  יהודי  דמות  אריה,  גור  מאיר 

17.5X13 ס"מ, דף 30 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $200

422. דודאים – צלליות מאת מאיר גור-אריה
הוצאת  גור-אריה.  מאיר  מאת  צלליות  לקט  דודאים, 

"פנינה", תל-אביב, תש"ז [1947].

מלוות  גור-אריה,  מאיר  מאת  צלליות   20 ילדים;  ספר 

 ,20  ,[2] [ילן]-שטקליס.  וילנסקי  מרים  מאת  חרוזים 

טוב.  מצב  ס"מ.   29.5X19.5 לוחות-תמונות,   [20] עמ',   [1]

כתמים על העטיפה. 

פתיחה: $120

421. Meir Gur Aryeh – Signed 
Etching
Meir Gur Aryeh, image of an old Jew, etching 
signed in pencil. 17.5X13cm, leaf 30cm. Very good 
condition

Opening Price: $200

422. Duda'im – Silhouettes by Meir 
Gur Aryeh
Duda'im, collection of silhouettes by Meir 
Gur Aryeh. "Pnina" publishing, Tel Aviv, 
1947. Children's book; 20 silhouettes by Meir 
Gur Aryeh, with verses by Miriam Wilensky 
[Yalan]-Shtekelis. [2], 20, [1] pages, [20] plates, 
29.5X19.5cm. Good condition. Stains on cover.

Opening Price: $120

420. מאיר גור אריה – ירושלים – תחריט חתום
מאיר גור אריה, מראה העיר העתיקה בירושלים, תחריט 

במסגרת  ס"מ.,   21.5X7.5 (באנגלית).  בעפרון  חתום 

35X22.5 ס"מ. מצב טוב. הנייר בצדה האחורי של המסגרת 

קרוע. 

פתיחה: $150

420. Meir Gur Aryeh – Jerusalem – 
Signed Etching
Meir Gur Aryeh, view of the old city of 
Jerusalem, etching signed in pencil (in English). 
21.5X7.5cm, framed 35X22.5cm. Good condition. 
Paper on back side of frame is torn.

Opening Price: $150

419. זאב רבן – תמונות פלשתינה, 1931
Palestine, 10 Pictures by Ze'ev Raban. הוצאת "בני 

בצלאל", ירושלים, 1931.

עשרה איורים צבעוניים של רבן לנופי ארץ ישראל: ירוש־

לים, יפו, טבריה, הכותל המערבי, צפת, מגדל דוד, חיפה, 

 23.5X14 קבר רחל, חברון, יריחו. בתיקיה מקורית. כל איור

ס"מ, מודבק על נייר 32X24 ס"מ. מצב טוב עד טוב מאד.

פתיחה: $150

419. Ze'ev Raban – Palestine 
Pictures, 1931
Palestine, 10 Pictures by Ze'ev Raban. "Bney 
Bezalel" publishing, Jerusalem, 1931.
Ten colorful illustrations of Eretz Yisrael Scenes 
by Raban: Jerusalem, Jaffa, Tiberias, Western 
Wall, Safed, Tower of David, Haifa, Rachel's 
Tomb, Hebron, Jericho, in original folder. 
Each illustration 23.5X14cm, attached to paper 
32x24cm. Good to very good condition.

Opening Price: $150

420

421

422
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423. דוגמאות רקמה – רוזין ומלניק – ירושלים
א"ב  שני פנקסי "דוגמאות רקמה מציורי אה"ק" עם לוח 

הוצאת  הקדושים.  המקומות  ואיורי  ובאנגלית  בעברית 

מאיר רוזין וצבי מלניק, ירושלים, דפוס ליטוגרפי מונזון, 

[1910 בקירוב].

כל פנקס נתון במעטפת ניר שונה: פנקס בהוצאת "טיקטין 

רוזין  "מלניק,  בהוצאת  ופנקס  ורודה;  במעטפת  ורָאזין" 

"ציור  פרסומת:  האחורי  בצדו  ירוקה,  במעטפת  ושת'" 

פח  עץ,  בד,  על  שלטים  מיני  כל  ציור  תפלה,  ובתי  בתים 

הארציש־ אומנותי  בית-מלאכה   [...] זכוכית  שלטי  וכו'; 

וקרעים.  כתמים  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   12 הראשון".  ראלי 

פגעי-לחות בפנקס הורוד.

פתיחה: $250

423. Embroidery Patterns – Rozin 
and Melnik – Jerusalem
Two booklets "Embrodiery Patters from the Holy 
Land" with Alphabet in Hebrew and English 
and illustrations of the Holy Places. Published 
by Meir Rozin and Zvi Melnik, Jerusalem, litho-
graphic print Monsohn, [c. 1910].
Each booklet is in a different paper cover: 
booklet published by "Tiktin and Rozin" in pink 
cover; booklet published by "Melnik, Rozin and 
Co." in green cover, on its back side an advertise-
ment: "drawing houses and synagogues, draw-
ing of signs on cloth, wood, tin etc; glass signs 
[…] first Israeli artistic workshop". 12cm. Good 
condition. Few stains and tears. Moisture marks to 
pink booklet.

Opening Price: $250

424. תיק דוגמאות-רקמה– בצלאל החדש
תיק עבודות של התלמיד רפאל שפיגל, אשר למד במשך 

שנתיים במחלקה לאריגת-יד ב"בצלאל החדש", בשנותיה 

הראשונות של המחלקה. כולל תעודה, עם חתימת מנהל 

424. Folder with Embroidery-
Patterns – New Bezalel  
Folder with works by student Raphael Spiegel, 
who studied for two years in the hand-weaving 
department of New Bezalel, during its first 
years. Includes a certificate, signed by the prin-
ciple, Mordecahi Ardon-Bronstein, 1944. Folder 
contains: 19 leaves with handwritten theoretical 
embroidery-instructions; 18 leaves with drawn 
patterns; 16 pieces of fabric, small embroidery 
patterns. Ink-stamps "Bezalel HaChadash" 
[New Bezalel] and the student's signatures. Good 
condition.

Opening Price: $300

 19 כולל:  התיק   .1944 ארדון-ברונשטין,  מרדכי  ביה"ס, 

דפים   18 בכתב-יד;  תיאורטיות  הוראות-רקמה  עם  דפים 

דוגמאות- פסות-בד,   16 מצוירות;  רקמה  דוגמאות  עם 

וחתימות  החדש"  "בצלאל  חותמות  קטנות.  רקמה 

התלמיד. מצב טוב.

פתיחה: $300

425. דוגמאות רקמה – בצלאל החדש, שנות 
ה-40

מחלקת  תלמידת  מילשטיין,  רבקה  של  עבודות  ארכיון 

האריגה בבית הספר לאמנות "בצלאל החדש" בירושלים 

בשנותיו הראשונות [1941]. 

הארכיון כולל:

◆ תיקיה ובו 20 דפים מקופלים. כל דף כולל מספר שר־
פיסות- רקמה,  דוגמאות  בעבודת-יד –  צבעוניים  טוטים 

בד רקומות, לוחות לתכנון הרקמה.

◆ תיקיה ובה 32 דפים. כל דף כולל פיסת-בד או מספר 
פסות-בד רקומות, בדוגמאות צבעוניות שונות.

דפי-מחברת,  מסמכים,  עשרות  הכוללת  ◆ תיקיה 
ומסמ־ שרטוטים  טיוטות  תיאורטיים,  שיעורים  רשימות 

כים אישיים, של תלמידת המחלקה לרקמה.

ירו־ החדש,  בצלאל  הוצאת  אמנותית".  לרקמה  ◆ "דפים 
שלים, 1945. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $650

423
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425. Embroidery Patterns – New 
Bezalel, 1940's
Archive of works by Rivka Milstein, student in 
the weaving department of the "New Bezalel" art 
school in Jerusalem [1941].
Archive includes:
◆ Folder with 20 folded leaves. Each leaf bears 
several drawings in color. Embroidery patterns, 
embroidered cloth pieces, plates for embroidery 
planning.
◆ Folder containing 32 leaves. On each leaf is 
a piece of cloth or a few embroidered pieces in 
various colorful designs.
◆ Folder containing tens of documents, note-
book leaves, writings of theoretical lessons, 
drafts of drawings and personal documents of 
the student in the department of embroidery.
◆ "Dapim LeRikma Omanutit" booklet. New 
Bezalel Publishing, Jerusalem, 1945.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $650

426. בוריס שץ – 31 תמונות בצבעי שמן
ירושלים,  בצבעי-שמן.  תמונות   31 שץ,  [בוריס]  ברוך 

תרפ"ט 1929.

שץ.  של  השמן  עבודות  את  המציגה  תערוכה  קטלוג 

קצרים  ודברי-הקדמה  קלוזנר  יוסף  פרופ'  מאת  הקדמה 

מאת שץ עצמו. כולל תיאור מקיף לכל ציור, גדלו ומחירו. 

טוב.  מצב  ס"מ.   21 לוח,   [1] עמ',   21  ,18 ואנגלית.  עברית 

חותמת. מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $150

426. Boris Schatz – 31 Oil Paintings 
Baruch [Boris] Schatz, 31 oil paintings. 
Jerusalem, 1929.
Exhibition catalogue of oil paintings by Schatz. 
Introduction by Prof. Joseph Klausner and 
short preface by Schatz himself. With thorough 
description of each painting, its size and price. 
Hebrew and English. 18, 21 pages, [1] plate, 21cm. 
Good condition. Ink-stamp. From Dr. Israel 
Mehlman's private collection.

Opening Price: $150

427. לוחית-נחושת לפורים – בצלאל
"משלוח מנות איש לרעהו". לוחית-נחושת דקה לפורים. 

חתומה: "בצלאל ירושלם". קוטר: 8 ס"מ. מצב טוב. בצדה 

האחורי בורג ואּום.

פתיחה: $100

427. Copper-Plaque for Purim 
– Bezalel 
"Mishlo'ach Manot Ish LeRe'ehu". Thin copper 
plaque for Purim. Signed: "Bezalel Yerushalem". 
Diameter: 8cm. Good condition. Screw on back side.

Opening Price: $100

428. אמנות – רבעון לידיעות בצלאל, 
1940-1941

הנכות  בית  לידיעות  רבעון   – "אמנות"  חוברות   5

ירושלים,  בצלאל.  ידידי  אגודת  הוצאת  בצלאל,  הלאומי 

.1940-1941

ב'.  שנה  של  ב'-ג'  א',  חוברות  א';  שנה  של  א'-ג'  חוברות 

בכל חוברת מספר מאמרים ותצלומים. 24 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

428. Omanut – Quarterly for 
Bezalel News, 1940-1941 
5 "Omanut" booklets – quarterly for Bezalel 
museum's news, printed by Bezalel Friends' 
Association. Jerusalem, 1940-1941.
Booklet 1-3 of first year; booklets 1, 2-3 of second 
year. In each booklet several essays and photos. 
24cm. Good condition.

Opening Price: $120

425
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הגדות, הגדות לא מסורתיות
Passover Haggadot, Non-traditional Haggadot

429. מינכן, 1946 – שארית הפליטה
 Passover Seder Service, Deutsches Theatre
 Restaurant, Conducting Chaplain Abraham J.
Klausner. מוסף להגדה של פסח. סדר וציר: י. ד. שיינזון. 

מינכן, 15-16 באפריל 1946.

בגיטאות  היהודים  מחיי  איורים  עם  מסורתית,  לא  הגדה 

[צבי  "בן-בנימין"  חתומים:  האיורים  ההשמדה.  ובמחנות 

מיקלוש אדלר]. כוללת שני שערים ושתי מעטפות אחו־

ציונית  "הסתדרות  הראשונה:  האחורית  במעטפת  ריות. 

מינכן,  בגרמניה.  מאוחד]  חלוצי  [נוער  ו'נחם'  אחידה 

 .4007 ההגדות  אוצר   ,2328 יערי  ויידיש.  עברית  תש"ו". 

בנייר-דבק,  שיקום  חותמות.  טוב.  מצב  ס"מ.   21 דף,   [19]

נזקים לעטיפות.

פתיחה: $2500

429. Munich, 1946 – She'erit HaPleita
Passover Seder Service, Deutsches Theatre 
Restaurant, Conducting Chaplain Abraham J. 
Klausner. Pesach Haggadah Supplement. Edited 
and illustrated: Y. D. Sheinsohn. Munich, 15-16 
April 1946.
Non-traditional haggadah, with illustrations 
of Jewish life in ghettos and concentration 
camps. Illustrations signed: "Ben-Binyamin" 
[Zvi Miklos Adler]. Includes two title pages 
and two back title-covers. On first back title-
cover: "Histadrut Zionit Ahida and 'NOHAM' 
[No'ar Halutzi Me'uchad] in Germany. Munich, 
1946". Hebrew and Yiddish. Ya'ari 2328, Otzar 
Ha'Haggadot 4007. [19] leaves, 21cm. Good con-
dition. Ink-stamps. Restoration with paper-tape, 
damages to covers.

Opening Price: $2500

429
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430. פלוגת ההסוואה של הבריגדה היהודית - 
איטליה, 1945

[איטליה],  הראשונה.  ההסואה  פלוגת  פסח.  של  הגדה 

תש"ה [1945].

איורי  ה'  בדף  בסטנסיל.  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 

ארבעת הבנים לבושים מדים. נדפסה עבור חיילי פלוגת 

ההסואה בבריגדה היהודית. הפלוגה הוקמה בשנת 1942. 

 [19] ביד.  צבועים  איורים  באיטליה.  פעלה   1945 בשנת 

עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. נזקים שוקמו שיקום מקצועי. אינה 

נזכרת ב"הגדות קיבוציות" מאת נתן שטיינר.

פתיחה: $350

431. קבוץ רודגס (קבוצת יבנה), 1937
ליל שמורים, מלואים להגדה. קבוץ רודגס [כיום קבוצת 

יבנה], תרצ"ז [1937].

חוברת טקסטים לא מסורתית משוכפלת בסטנסיל, כולל 

טקסטים היסטוריים-לימודיים רבים. יט דף, 33 ס"מ. מצב 

גרוע. קרעים רבים. כתמים. דפים מנותקים.

פתיחה: $120

431. Kibutz Rodges (Kevutzat 
Yavneh), 1937
Leil Shimurim, Haggadah supplement. Kibutz 
Rodges [today Kevutzat Yavneh], 1937. Non-
traditional booklet with texts, stenciled, includ-
ing many historical texts. 19 leaves, 33cm. Poor 
condition. Many tears. Stains. Detached leaves.

Opening Price: $120

430. Camouflage Unit of the Jewish 
Brigade – Italy, 1945
Pesach Haggadah. First Camouflage Military 
Unit. [Italy], 1945. Non-traditional haggadah, 
stenciled. On leaf 5 illustrations of the four sons 
wearing uniforms. Printed for the soldiers of 
the camouflage company of the Jewish Brigade. 
This company was established in 1942. Acted in 
Italy in 1945. Illustrations are hand-painted. [19] 
pages, 20cm. Good condition. Damages were pro-
fessionally restored. Not mentioned in "Haggadot 
Kibutziot" by Nathan Steiner.

Opening Price: $350

432. אשדות, תרצ"ח
הגדה של פסח, אשדות [יעקב], תרצ"ח [1938]. 

איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית,  לא  הגדה 

"בנתיב  מיוחד:  שער  המסורתי.  לנוסח  קלושים  אזכורים 

תיל,  גדרות  שתי  בין  צועדים  אנשים  ציור  עם  הענות" 

"על השחיטה" מאת ח"ן ביאליק וקטעים נוספים. טו דף, 

חסרה.  26.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, עטיפה אחורית 

הגדות  את  למנות  שטיינר  מתחיל  קיבוציות"  ב"הגדות 

אשדות-יעקב החל בשנת תרצ"ט.

פתיחה: $180

432. Ashdot, 1938
Pesach Haggadah, Ashdot [Ya'akov], [1938].
Non-traditional haggadah, stenciled, with il-
lustrations. Few reference to the traditional text. 
Special title with drawing of people marching be-
tween two barbed-wire fences, "Al HaShechita" 
by H. N. Bialik and other passages. 15 leaves, 
26.5cm. Good condition. Few stains, back cover miss-
ing. In "Haggadot Kibutziot" Steiner starts count-
ing the Ashdot Ya'akov haggadot in 1939.

Opening Price: $180

433. אשדות יעקב – ארבע הגדות, שנות ה-40
תש"ג   ,[1942] תש"ב  יעקב,  אשדות  פסח.  של  הגדה 

[1943], תש"ו [1946], תש"ט [1949].

משוכ־ הראשונות  השתיים  מסורתיות.  לא  הגדות  ארבע 

ומצב  גודל  ליטוגרפי.  בדפוס  האחרונות  בסטנסיל,  פלות 

משתנים.

פתיחה: $400

431

430
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433. Ashdot Ya'akov – Four 
Haggadot, 1940's  
Pesach Haggadah. Ashdot Ya'akov, 1942, 1943, 
1946, 1949.
Four non-traditional haggadot. First two were 
stenciled, the last two in lithographic printing. 
Size and condition varies.

Opening Price: $400

434. גבעת השלשה, 1939
השלשה,  גבעת  פסח].  של  [הגדה  החרות,  חג  האביב  חג 

תרצ"ט [1939].

איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 

בסופה: "מגילת הגבעה". 38 דף, 21X16.5 ס"מ. מצב טוב. 

כתמי חלודה ורטיבות. עטיפה אחורית חסרה?

פתיחה: $180

434. Givat HaShlosha, 1939
Spring Holiday, Liberty Holiday, [Pesach 
Haggadah]. Givat HaShlosha, [1939].
Non traditional stenciled haggadah, with il-
lustrations. At the end: "Meggilat HaGiva'ah". 
38 leaves, 21X16.5cm. Good condition. Foxing and 
moisture marks. Back cover missing?

Opening Price: $180

435. קבוצת כנרת – ארבע הגדות
(עטיפה   [1938] תרצ"ח  כנרת,  קבוצת  פסח.  של  הגדה 

מנותקת), ת"ש [1940], תש"ב [1944], [תש"ט? 1949?].

עם  בסטנסיל,  משוכפלות  מסורתיות,  לא  הגדות  ארבע 

כנראה  עמ',  ששה  חסרים  תש"ב  משנת  בהגדה  איורים. 

כתוצאה משגיאה בהדפסה או בכריכת ההגדה. גודל ומצב 

משתנים.

פתיחה: $600

435. Kevutzat Kinneret – Four 
Haggadot
Pesach Haggadah. Kevutzat Kinneret, 1938 
(cover detached), 1940, 1944, [1949?].
Four non-traditional haggadot, stenciled, with 
illustrations. Six pages are missing from the 
1944 haggadah, probably as a result of a printing 
or binding error. Size and condition varies.

Opening Price: $600

436. Kevutzat Kinneret, 1956 – 
Hand-Colored Illustrations
Pesach Haggadah – for children. Kevutzat 
Kinneret, [1956]. Non traditional haggadah, 
handwritten and stenciled, with nice illustra-
tions in a naive style, hand colored. 18 pages, 
21cm. Good condition. Few comments in pencil and 
wine-stains.

Opening Price: $120

436. קבוצת כנרת, 1956 – איורים צבועים ביד 
תשט"ז  כנרת,  קבוצת  לילדים.  הגדה   – פסח  של  הגדה 

.[1956]

הגדה לא מסורתית, כתובה ביד ומשוכפלת בסטנסיל, עם 

ס"מ.  עמ', 21  יח  ביד.  צבועים  נאיבי,  בסגנון  נאים  איורים 

מצב טוב. מעט הערות בעפרון וכתמי-יין.

פתיחה: $120

434
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437. עין חרוד – ארבע הגדות
4 הגדות לא מסורתיות, שלש משוכפלות בסטנסיל ואחת 

בדפוס: עין חרוד, תרצ"ט [1939]; עין חרוד, שנת העשרים 

חרוד,  עין  תש"א [1941];  המולדת,  בקרקע  להתאחזותנו 

תש"ד [1944, דף אחרון חסר? עטיפה אחורית מנותקת]; 

עין חרוד, תש"ו [1946]. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $350

437. Ein Harod – Four Haggadot
Four non-traditional haggadot, three stenciled 
and one printed: Ein Harod, 1939; Ein Harod, 
Twenty years of settlement on our homeland's 
soil, 1941; Ein Harod, 1944 [last leaf missing? 
Back cover detached]; Ein Harod, 1946. Size and 
condition varies.

Opening Price: $350

438. קיבוץ גשר, 1940 
הגדה של פסח, 'גשר' קבוצת הנוער העובד, ת"ש [1940]. 

בסטנסיל,  ומשוכפלת  ביד  כתובה  מסורתית,  לא  הגדה 

לצד  המסורתי,  לנוסח  אזכורים  מעט  כוללת  איורים.  עם 

ותקופת  גאולה,  חירות,  עבדות,  בנושא  קטעי-קריאה 

גרעין  בידי   1939 מאי  בחודש  הוקם  גשר  קיבוץ  האביב. 

של תנועת הנוער העובד והלומד וגרעין של עליית הנוער 

מגרמניה; זו היא ההגדה הראשונה של קיבוץ זה. [15] דף, 

32.5X21.5 ס"מ. קרעים בשני הדפים הראשונים, מודבקים 

בנייר-דבק. עטיפת נייר עם תוית "הגדה של פסח" כתובה 

ומאוירת ביד. קרעים בשולי העטיפה, חלקם עם נייר-דבק. 

קו-קפל בכל הדפים. אינה נזכרת ב"הגדות קיבוציות" מאת 

נתן שטיינר.

פתיחה: $200

438. Kibutz Gesher, 1940
Pesach Haggadah, handwritten and stenciled, 
with illustrations. Few references to the tradi-
tional text, with reading-passages about slav-
ery, freedom, redemption, and spring. Kibutz 
Gesher was founded in May 1939 by a youth 
group of the No'ar HaOved VeHalomed move-
ment and Aliyat HaNo'ar from Germany; this is 
the first haggadah of kibutz Gesher. [15] leaves, 
32.5X21.5cm. Tears to first two leaves, pasted 
with paper-tape. Paper cover with label "Pesach 
Haggada" handwritten and hand illustrated. Tears 
to borders of cover, some with paper-tape. Folding 
mark throughout all of the leaves. Not mentioned 
in "Haggadot Kibutziot" by Natan Steiner.

Opening Price: $200

439. הקבוץ המאוחד – הבחרּות הסוציאליסטית 
– שפת הירקון, 1940

[הסו־ הבחרּות  המאוחד,  הקבוץ  פסח,  של  הגדה 

ציאליסטית], המחנות: שכ' בורוכוב, שפת-הירקון (ת"א). 

תל-אביב, ת"ש [1940]. 

איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית,  לא  הגדה 

ספרות  קטעי  לצד  המסורתי,  הנוסח  מן  קטעים  כוללת 

ומדרש; בסופה: "ויהי עם פרוץ מאורעות הדמים... שנת 

ובהמשך  פולין,  יהדות  לגורל  אזכורים  עם  [תרצ"ו]..." 

אשר  הקבוצה,  סיפור   – ההגדה"  "וזאת  דפים  ארבעה 

הוקמה בשנת 1932 בידי חברי ה"בחרות" והחליטה לחיות 

משם  בתל-אביב.  הים  שפת  על  קיבוץ עירוני, בצריף  חיי 

עזבו.  מחבריה  ורבים  בורוכוב,  לשכונת  הקבוצה  עברה 

"החלוץ  "הבונים",  עולי  ראשוני  הצטרפו  הקבוצה  אל 

וגרמניה,  מפולין  ו"פרייהייט"  בורוכוב"  "נוער  הצעיר", 

על  לשבת  נשארה  הקבוצה  חדשים.  חיים  בה  שהכניסו 

האדמה,  את  עבורה  רכשה  שקק"ל  לאחר  הירקון,  שפת 

ובהמשך הקימה שם מבני קבע. הבחרות הסוציאליסטית 

- המשמרת הצעירה של מפלגת אחדות העבודה ומשנת 

1930 של מפא"י. הוקמה ב-1926 כמסגרת לפעילות פולי־

טית עבור בוגרי תנועת הנוער העובד לצעירים בגילאים 

17 עד 23. [32] דף (הגדה ארוכה במיוחד), 21X15.5 ס"מ. 

בשוליים  קרעים  עדינה,  עטיפה  כתמים.  מעט  טוב.  מצב 

שטיינר  מזכיר  קיבוציות"  ב"הגדות  נדיר.  רבים.  וכתמים 

הגדה משנת תש"א בלבד.

פתיחה: $200

party. Founded in 1926 as a frame for political 
activity for HaNoar HaOved young members 
of 17 to 23 years of age. [32] leaves (long hag-
gadah), 21X15.5cm. Good condition. Few stains. 
Delicate cover, tears to borders and many stains. 
Rare. In "Haggadot Kibutzion" Steiner mentions 
Haggadah of 1941 only.

Opening Price: $200
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439. HaKibutz HaMeuchad – 
Socialist Bacharut – Yarkon 
Riverbank, 1940
Pesach Haggadah, HaKibutz HaMeuchad, [social-
ist] bacharut, camps: Borochov Neighborhood, 
Yarkon riverbank (Tel Aviv). Tel Aviv, [1940].
Non-traditional haggadah, stenciled, with il-
lustrations. Includes passages of the traditional 
text, alongside literary and Midrash texts; at 
the end: "With the outburst of riots… [1936]…" 
with references to Polish Jewery, continuing 
with four leaves "VeZot HaHaggada" – story of 
the Kevutzah, established in 1932 by "Bacharut" 
members who decided to lead an urban kibutz 
life, in a shed on the seashore in Tel Aviv. 
From there the Kevutzah moved to Borochov 
neighborhood, and many of the members quit. 
New immigrants of "HaBonim", "HeChalutz 
HaTzair", "No'ar Borochov" and "Freiheit" mem-
bers of Poland and Germany joined the group 
and injected new life into it. The Kevutzah 
continued to reside on the Yarkon riverbank 
when JNF acquired the land for them, and later 
on constructed permanent housing there. The 
Socialist Bacharut – the young guard of the 
Achdut Ha'Avoda party and from 1930 Mapai 

440. רמת הכובש, 1940 / 1944
הגדה של פסח. רמת הכובש, ת"ש [1940] ותש"ד [1944].

שתי הגדות לא מסורתיות. הראשונה בדפוס, עם איורים; 

ברא־ ס"מ.   21 איורים.  ללא  בסטנסיל,  משוכפלת  השניה 

בשולי  וקרעים  כתמים  בשניה  מנותקים.  הדפים  שונה 

העטיפה. מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $150

440. Ramat HaKovesh, 1940 / 1944 
Pesach Haggadah. Ramat HaKovesh, 1940 and 
1944.
Two non-traditional haggadot. One printed, with 
illustrations; the other stenciled, no illustrations. 
21cm. Detached leaves of first haggadah. The second 
haggadah - stains and tears to edges of cover. From 
Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $150

441. גבעת ברנר, 1942 
הגדה של פסח, גבעת ברנר, תש"ב [1942].

הגדה לא מסורתית, משוכפלת בסטנסיל, עם איורים מר־

שימים. 26 עמ', 20.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים 

קלים בעטיפה.

פתיחה: $120

441. Givat Brenner, 1942  
Pesach Haggadah, Givat Brenner, [1942].
Non-traditional haggadah, stenciled, with 
impressive illustrations. 26 pages, 20.5cm. Good 
condition. Few stains. Slight tears to cover.

Opening Price: $120

442. קיבוץ מעברות, 1944
הגדה של פסח, מעברות, תש"ד [1944]. 

איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית,  לא  הגדה 

442. Kibutz Ma'abarot, 1944  
Pesach Haggadah, Ma'abarot, [1944].
Non-traditional haggadah, stenciled, with il-
lustrations. Sections of the original text along-
side "Yizkor" passages and an alternative "Ma 
Nishtana" text. [12] leaves, 21X15.5cm. Good 
condition. Few Stains, mainly on cover. Not men-
tioned in "Haggadot kibutziot" by Natan Steiner.

Opening Price: $150

קטעים מן הנוסח המסורתי לצד קטעי "יזכור" וקטע "מה 

טוב.  מצב  ס"מ.   21X15.5 דף,   [12] אלטרנטיבי.  נשתנה" 

ב"הגדות  נזכרת  אינה  העטיפה.  על  בעיקר  כתמים,  מעט 

קיבוציות" מאת נתן שטיינר.

פתיחה: $150

443. יגור, 1945
הגדה של פסח. יגור, תש"ה [1945].

נאים.  איורים  עם  בדפוס,  כתב-יד  מסורתית.  לא  הגדה 

בשדרה  קרעים  כתמים.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   21 עמ',  מב 

ובשולי העטיפה. מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $120
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442



178 | ינואר 2010

443. Yagur, 1945
Pesach Haggadah. Yagur, 1945.
Non- traditional haggadah. Printed handwriting, 
with nice illustrations. 42 pages, 21cm. Good con-
dition. Few stains. Tears to spine and edges of cover. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $120

444. קבוצת החוגים / קדמה-סדום – שלש 
הגדות

עם  בסטנסיל,  משוכפלות  מסורתיות  לא  הגדות  שלש 

איורים: הגדה של פסח, קבוצת החוגים בצפון ים המלח, 

ים  בצפון  החוגים  קבוצת  לפסח,  הגדה   ◆ תש"ב [1942]. 

המלח, [1939 או 1941]. ◆ הגדה של פסח, קדמה-סדום, 

תש"ה [1945]. חסר דף (עמ' י"א-י"ב). קבוצת החוגים הנו 

שמה הראשוני של תנועת "המחנות העולים" אשר הקימה 

של  "קדמה"  גרעין   .1939 בשנת  הערבה  בית  קבוץ  את 

ישוב  להקים  כדי   1941 בשנת  לסדום  ירד  העובד  הנוער 

ומצב  גודל   .1946 אוקטובר  עד  במקום  וישב  בא-צאפי 

משתנים.

פתיחה: $300

444. Kevuzat HaChugim / Kedma-
Sdom – Three Haggadot 
Three non-traditional Haggadot, stenciled, 
with illustrations: Pesach Haggadah, Kevuzat 
HaChugim in the North of the Dead Sea, [1942]. 
◆ Pesach Haggadah, Kevuzat HaChugim in the 
North of the Dead Sea, [1939 or 1941]. ◆ Pesach 
Haggadah' Kedma-Sdom, [1945]. Leaf missing 
(page 11-12). Kevuzat HaChugim is the primary 
name of the Machanot HaOlim movement who 
founded the Beit HaArava kibbutz in 1939. It 
seems that this Haggada is from Beit HaArava. 
The “Kedma” group of HaNoar HaOved went to 
Sodom in 1941 in order to establish a settlement 
in A-Saffi and stayed there until October 1946. 
Size and condition varies.

Opening Price: $300

445. יגור / גנוסר / הקבוץ המאוחד – כפר 
מונאש / אפק

בסטנסיל  משוכפלות  שתיים  מסורתיות.  לא  הגדות   4

יגור,  המחוזי,  בית-הספר  איורים:  עם  בדפוס,  ושתיים 

תש"ד [1944] ◆ גנוסר, תש"ד [1944] ◆ ועדת התרבות של 

הקיבוץ המאוחד, כפר-מונאש, [1946], איורים וכתב מאת 

גדעון קייך ◆ אפק, [שנות ה-60?]. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

445. Yagur / Genosar / HaKibutz 
HaMeuchad – Kfar Monash / Afek  
4 Non-traditional Haggadot. Two stenciled 
and two printed, with illustrations: Regional 
school, Yagur, [1944] ◆ Genosar [1944] ◆ Culture 
Committee of the Kibutz Meuchad, Kfar Monash 
[1946], illustrations and writing by Gideon Keich 

◆ Afek [1960's?]. Size and condition varies.

Opening Price: $250

446. תל-יוסף, 1949 / עין החורש, 1950
תל- בסטנסיל:  משוכפלות  מסורתיות,  לא  הגדות  שתי 

גודל   .[1950] תש"י  החורש,  עין   ◆  .[1949] תש"ט  יוסף, 

ומצב משתנים.

פתיחה: $180

446. Tel Yossef, 1949 / Ein 
HaChoresh, 1950  
Two non-traditional haggadot, stenciled: Tel 
Yossef, [1949]. ◆ Ein HaChoresh, [1950]. Size and 
condition varies.

Opening Price: $180

443
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447. מעגן מיכאל, תשי"ב / הצופים – קיבוץ 
מגל, תשי"ד

לא  הגדה   .[1952] תשי"ב  מיכאל,  מעגן  פסח,  של  הגדה 

מסורתית, בדפוס, עם איורים. מצב טוב, כתמים. ◆ הגדה 

מסורתית,  לא  הגדה  תשי"ד.  מגל,  י'.  הצופים  פסח,  של 

העשירי  הקיבוץ  היה  מגל  קיבוץ  איורים.  עם  בדפוס, 

טוב,  מצב  מגל".  "י'  כונה  לכן  הצופים,  תנועת  שהקימה 

עטיפה אחורית מנותקת חלקית.

פתיחה: $150

447. Ma'agan Michael, 1952 / HaZofim 
– Kibutz Magal, 1954 
1. Pesach Haggadah, Ma'agan Michael [1952]. 
Non-traditional haggadah, printed, with illus-
trations. Good condition, stains. ◆ Pesach hagga-
dah, HaZofim, 10 Magal, 1954. Non-traditional 
haggadah, printed, with illustrations. Kibutz 
Magal was the tenth kibutz founded by the 
Zofim movement, this is the reason for naming 
it "Magal 10". Good condition, back cover partly 
detached.

Opening Price: $150

448. קבוצת שילר, 1953
הגדה של פסח, קבוצת שילר, תשי"ג [1953]. 

עם  בדפוס,  משוכפל  נאה  כתב-יד  מסורתית,  לא  הגדה 

איורים. בעמוד האחרון: "1880 [שנים] לנפילת מצדה, 10 

[שנים] למרד גיטו ורשה, 25 לעלית הקבוצה על הקרקע, 

ה' למדינת ישראל". אינה נזכרת ב"הגדות קיבוציות" מאת 

נתן שטיינר. [36] עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים.

פתיחה: $120

448. Kvutzat Shiller, 1953
Pesach Haggadah, Kvutzat Shiller, [1953].
Non-traditional haggadah' fine handwriting 
reproduced in print, with illustrations. On last 
page: "1880 [years] since the fall of Masada, 10 
[years] to the Warsaw Ghetto Uprising, 25 to 
the establishment of the Kvutza, 5 to the State of 
Israel". Not mentioned in "Haggadot Kibutziot" 
by Natan Steiner. [36] pages, 22.5cm. Good condi-
tion. Few creases.

Opening Price: $120

449. הארגז, 1954
הגדה לסדר פסח שני, קואופרטיב עובדי "הארגז" – ועדת 

התרבות, תשי"ד [1954].

ומשוכפלת  כתיבה  במכונת  מודפסת  היתולית,  הגדה 

בסטנסיל, עם איורים פשוטים. 21X16 ס"מ. מצב טוב. קו-

קפל. קרעים בשולי העטיפה ומעט כתמים.

פתיחה: $120

449. HaArgaz, 1954 
Haggadah for Pesach Sheini, "Ha'argaz" work-
ers cooperative – culture committee, [1954]. 
Humoristic haggadah, typewritten and sten-
ciled, with simple illustrations. 21X16cm. Good 
condition. Folding mark. Tears to cover borders and 
few stains.

Opening Price: $120

450. הנוער העובד – קרית-חיים, 1944
תש"ד  חיים,  קרית  העובד,  הנוער  סניף  פסח,  של  הגדה 

 .[1944]

איורים,  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית,  לא  הגדה 

חלקם צבועים ביד. בעמוד הראשון: "בפרוס חגינו נדליק 

מו־ עמודים  שלשה  בסופה,  יזכור.  קטע   – נשמה"  נרות 

כולל  והלומד,  העובד  הנוער  הסתדרות  לתולדות  קדשים 

רשימת יישובים שהקימה. כב עמ', 21X16 ס"מ. מצב טוב. 

מעט כתמים. קו קפל. כתמים רבים וקמטים בעטיפה. אינה 

נזכרת ב"הגדות קיבוציות" מאת נתן שטיינר.

פתיחה: $180

446
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451. שלש הגדות – תנועות נוער
הגדה  בסטנסיל:  משוכפלות  מסורתיות,  לא  הגדות  שלש 

(המחנות  ישראל,  בארץ  הלומד  הנוער  תנועת  פסח,  של 

העולים – הצופים החלוצים) – מחנה הרצליה ◆ הגדה של 

פסח, שכבת צוללים של תנועת "הצופים", 1959 ◆ הגדה 

של פסח, שכבת "אילון", שבט "דיזנגוף", תל-אביב. גודל 

ומצב משתנים.

פתיחה: $200

452. הבונים – מחנה צהלה, 1957
הגדה של פסח. הבונים, מחנה צהלה. [תל-אביב], תשי"ז 

.[1957]

הגדה לא מסורתית משוכפלת בסטנסיל, עם איורים רבים. 

מקוריות.  לא  סיכות  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   28 דף,   [24]

אינה  הראשונים.  והדפים  העטיפה  בשולי  וכתמים  קרעים 

נזכרת ב"הגדות קיבוציות" של נתן שטיינר.

פתיחה: $120

451. Three Pesach Haggadot – 
Youth Movements 
Three non-traditional haggadot, stenciled: 
Pesach Haggadah, HaNoar HaOved Movement 
in Eretz Israel, (HaMachanot Ha'Olim – 
HaZofim HaChalutzim) – Herzlia camp ◆ Pesach 
Haggadah, "Divers" Group of "HaZofim", 1959 ◆ 
Pesach Haggadah, "Ayalon" group, "Dizengoff 
Tribe", Tel Aviv. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $200

452. HaBonim – Zahala Camp, 1957 
Pesach Haggadah. HaBonim, Zahala camp. 
[Tel-Aviv], 1957.
Non-traditional haggadah, stenciled, with many 
illustrations. [24] leaves, 28cm. Fair-good condi-
tion. Staples not original. Tears and stains to mar-
gins of cover and few first leaves. Not mentioned in 
"Haggadot Kibutziot" by Nathan Steiner.

Opening Price: $120

450. HaNo'ar Ha'Oved – Kiryat Haim, 
1944 
Pesach Haggadah, HaNo'ar Ha'Oved branch, 
Kiryat Haim, [1944].
Non-traditional haggadah, stenciled, with il-
lustrations, some hand colored. On first page 
– Yizkor section. At the end, three pages are 
dedicated to the history of Histadrut HaNo'ar 
HaOved Vehalomed, including list of settlements 
founded by the movement. 22 pages, 21X16cm. 
Good condition. Few Stains. Folding mark. Many 
stains and creases to cover. Not mentioned in 
"Haggadot Kibutziot" by Natan Steiner.

Opening Price: $180

453. משמר הגבול – שתי הגדות
משמר   – ישראל  משטרת  שני.  סדר   – פסח  של  הגדה 

מצב  ס"מ.  בסטנסיל, 32.5  משוכפלים  דף   6 הגבול, 1964. 

טוב. ◆ הגדה של פסח – סדר שני. משמר הגבול, תשכ"ה 

453. Mishmar HaGvul – Two 
Haggadot
Pesach Haggadah – Second Seder. Israeli Police 
– Mishmar Hagvul, 1964. 6 stenciled leaves, 
32.5cm. Good condition. ◆ Pesach Haggadah – 
Second Seder. Mishmar Hagvul, 1965. Printed 
with the assistance of the Center for Culture 
and Education of the Histadrut executive com-
mittee. Non-traditional haggadah, printed. Very 
good condition.

Opening Price: $120

454. Primary Schools – Bat Yam 
– 1960's  
Two concise Haggadot for school children: 
Pesach Haggadah, Primary school B, Bat Yam, 
[1960]. Hand drawn original illustrations. ◆ 
Pesach Haggadah, "Nachshonim" school, Torah 
Or, Bat Yam, [1968]. Good condition. Stains and 
creases.

Opening Price: $120

454. בתי-ספר יסודיים – בת-ים, שנות ה-60
פסח,  של  הגדה  בית-ספר:  לילדי  מקוצרות  הגדות  שתי 

איורים   .[1960] תש"ך  בת-ים,  ב',  הממלכתי  הספר  בית 

מקוריים בעבודת-יד. ◆ הגדה של פסח, ביה"ס "נחשונים", 

כתמים  טוב.  מצב   .[1968] תשכ"ח  בת-ים,  אור,  תורה 

וקמטים.

פתיחה: $120

בועד  ולחינוך  לתרבות  המרכז  בסיוע  נדפס   .[1965]

הפועל של ההסתדרות. הגדה לא מסורתית, בדפוס. מצב 

טוב מאד.

פתיחה: $120

453
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פורים והומור
Purim and Humor

455. הירח – חיבור סאטירי – ברדיטשוב, 1895
[ישראל  ָגִליל  רֹאש  עֵֹבד-ֵגָרא  על-ידי  לאור  יצא  הירח, 

גולדברג]. ברדיטשוב, תרנ"ו 1895.

חדשי  על-פי  לפרקים  מחולק  הומוריסטי-סאטירי,  חבור 

השנה, "כולל מאמרים המעוררים לדברים טובים ומועי־

לים, חדודים והתולים על מגרעות בני-עמנו לכל מפלגו־

תיהם". "עדת הרעפורמים בפה החליטו לבל לקנות שופר 

לתקוע בראש השנה ולחכות על שופרו של משיח". 142 

קמטים.  מעט  רבים.  כתמי-חלודה  טוב.  מצב  ס"מ.  עמ', 21 

כולל מעטפת-נייר מקורית, בכריכה קשה. מאוספו הפרטי 

של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $120

455. HaYare'ach – Satirical 
Composition – Berdychiv, 1895
HaYare'ach, published by Oved-Gera Rosh Galil 
[Israel Goldberg]. Berdychiv, 1895.
Humorous-satirical composition, divided into 
chapters according to the months of the year, 
"with articles stimulating good and useful 
things, jokes about the defects of our people of 
all parties". "a decision has been made by the 
Reforms, not to buy a Shofar for Rosh HaShana 
and wait for the Shofar of Mashiach". 142 pages, 
21cm. Good condition. Numerous foxing-marks. 
Few creases. Includes an original dust-jacket, in 
hard-cover. From Dr. Israel Mehlman's private 
collection.

Opening Price: $120

455א. ַהְגֶרֶגר – עתון היתולי לפורים – ורשה, 
1904

ליצני  ידי  על  לאור  יוצא  פורימי,  עתון  [הרעשן],  ַהְגֶרֶגר 

וורשא. ורשה, תרס"ד [1904]. 

סופרים  שמות  להזכיר  מרבה  הפורים.  לחג  היתולי  עתון 

ואוסי־ הרצל  (ביניהם  בולטים  ציוניים  ועסקנים  עבריים 

שקין), עתונים וכתבי-עת עבריים וכן את תכנית אוגנדה. 

הקוראים  ימצאו  "ב'גרגר'  לפורים.  שיר  האחורי  בעמוד 

ושאר  וגדופים  חרופים  קללות,  מחאות,  אהבו:  אשר  את 

מצב  ס"מ.  עמ', 34   [4] בשוק...".  ערך  להם  שיש  הדברים 

ידוע  אינו  הקיפול.  בקוי  קרעים  כתמים.  מעט  בינוני. 

ביבליוגרפית.

פתיחה: $120

455a. The Gregger – Humoristic 
Paper for Purim – Warsaw, 1904
The Gregger [the rattle], a Purim paper, pub-
lished by the clowns of Warsaw. Warsaw [1904].
A humoristic paper for Purim. Mentions many 
names of Jewish writers and Zionist activists 
(amongst them Herzl and Ussishkin), news-
papers and Hebrew magazines as well as the 
Uganda plan. A Purim song on back page. [4] 
pages, 34cm. Fair condition. Few stains. Tears to 
folding lines. Bibliographically unknown.

Opening Price: $120

455
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457. אוסף עתונים סטיריים והיתוליים
ומועדים  וחגים  לפורים  היתוליים  עיתונים  של  כרך 

אחרים, 1929-1964.

אלו ואלו בצפצוף מצפצפים. תל-אביב, 1931. ◆ אץ קוצץ. 

ירושלים, 1933. ◆ אץ קוצץ – ביד חזקה. ירושלים, 1932. 

קוצץ  אץ   ◆ ל"הבקר", 1954.  מיוחד  מוסף  דלפון-ידע,   ◆
לשביתה  מוקדש   .1933 ירושלים,  הביסקויט.  חזית   –

ועד  מהודו   ◆ פרומין.  לביסקוויטים  במפעל  שהתנהלה 

ים  ֻמפִּ  – קוצץ  אץ   ◆  1933  ,1932  ,1929 תל-אביב,  כוש. 

 ◆  .1933 ירושלים,  ונפלאות.  נסים   – קוצץ  אץ   ◆ ים  וֻחפִּ

נעשה ונשמע. תל-אביב 1931. ◆ אץ קוצץ – על העצים. 

ירושלים, 1932. ◆ עדלידע. תל-אביב, 1932. ◆ אץ קוצץ 

– צבר לפועלי ארץ ישראל. ירושלים, 1932. ◆ צבר, עתון 

שבועי בלתי מפלגתי להומור ולסטירה. תל-אביב, 1957. 

◆ צפור הנפש, שבועון לסאטירה, הומור ובכלל. תל-אביב, 
1964. בעריכת דן בן אמוץ, חיים חפר, בועז עברון, עמוס 

קינן. סה"כ 17 גליונות. כרך 62 ס"מ. מצב משתנה. מאוספו 

הפרטים של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $400

457. Collection of Satirical and 
Humorous Papers 
Volume of humorous papers for Purim and 
other holidays, 1929-1964.
"Elu Ve'Elu Bezifzuf Mezafaefim. Tel Aviv, 1931. 
◆ Atz Kotzez. Jerusalem, 1933. ◆ Atz Kotzez – 
BeYad Hazakah. Jerusalem, 1932. Dalfon-Yeda, 
special supplement to "HaBoker", 1954. ◆ Atz 
Kotzez – Hazit HaBisquit. Jerusalem, 1933. 
Dedicated to a strike in Frumin Bisquits factory. ◆ 
MeHodu VeAd Kush. Tel-Aviv, 1929, 1932, 1933 
◆ Atz Kotzez – Mupim VeChupim ◆ Atz Kotzez 
– Nisim VeNifla'ot. Jerusalem, 1933. ◆ Na'ase 
VeNishma. Tel-Aviv, 1931. ◆ Atz Kotzez – Al 

456. Megilat "Genuta" or Ginzey 
Nistarot – New York, 1916
Megilat "Genuta" or Ginzey Nistarot, A[haron]. 
L[eib]. Grossman. New York, 1916. Parody. 8 
pages, 13cm. Good condition. Few stains.

Opening Price: $120

456. מגילת "גנותא" או גנזי נסתרות – ניו-יורק, 
 1916

גרוסמן.  ל[יב].  א[הרן].  נסתרות,  גנזי  או  "ְגנּוָתא"  מגלת 

ניו-יורק, תרע"ו.

"והיאהודים הכורעים ל'עגל' נבהלו מפני הקונגרס השואף 

לעתיד, קמו והתאחדו כדי להשמיד ולאבד את הלאומיות 

ציונה...".  נס  להרים  בקונגרס  המעיז  מרדכי  עצת  ולהפר 

חוברת פארודית. 8 עמ', 13 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $120

HaEtzim. Jerusalem, 1932. Adloyada. Tel-Aviv, 
1932. ◆ Atz Kotzez – Zabar LePo'aley Eretz Israel. 
Jerusalem, 1932. ◆ Zabar, weekly, non-political, 
paper for Humor and Satire. Tel-Aviv, 1957. ◆ 
Zipor HaNefesh, weekly paper for satire, humor 
and so on. Tel-Aviv, 1964. Edited by Dan Ben 
Amotz, Chaim Hefer, Boaz Evron, Amos Keinan. 
Total of 17 papers. Volume 62cm. Condition varies. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $400

457
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458. בניין "הפועל" ברחוב הירקון 
"הפועל"  בניין  של  מקוריים  ארכיטקטוניים  שרטוטים   5

[אדריכל:  בתל-אביב.  הירקון  ברחוב  הפועלים)  (בית 

הרשקוביץ].

מציגים: חזית לצד רחוב הירקון, חזית לצד דרום, פרספ־

וחזית  הים  מצד  הירקון, פרספקטיבה  רחוב  מצד  קטיבה 

לצד הים. קנ"מ 1:200. דפי פרגמנט עדינים 33.5X24 ס"מ. 

מצב בינוני-טוב. קרעים וכתמים.

פתיחה: $350

458. "HaPo'el" Building on Hayarkon 
Street
5 Original architectural drawings of "HaPo'el" 
(Workers Building) on Hayarkon Street in Tel 
Aviv. [Architect: Hershkovitz]. Presented: Front 
on Hayarkon street, front facing south, perspec-
tive from Hayarkon street, perspective from the 
beach and front facing the sea. Scale: 1:200. Fine 
sketching paper leaves 33.5X24cm. Fair-good condi-
tion. Tears and stains.

Opening Price: $350

ארכיטקטורה
Architecture

459. בית אריה שנקר
2 שרטוטים ארכיטקטוניים מקוריים של בית אריה שנקר, 

ד.  אדריכל:  בתל-אביב.  ביאליק  ברחוב  קומות  שתי  בן 

הרשקוביץ.

בידי  חתומים  ביאליק.  רחוב  מצד  וחזית  חזית  מציגים: 

שנקר והרשקוביץ. דפי פרגמנט עדינים 29X22 ס"מ. מצב 

בינוני-טוב. קרעים וכתמים.

פתיחה: $200

459. House of Aryeh Shenkar
2 Original architectural drawings of the house 
of Aryeh Shenkar, a two-story building on Bialik 
street in Tel Aviv. Architect: D. Hershkovitz. 
Presented: front and front on Bialik street. Signed 
by Shenkar and Hershkovitz. Fine sketching paper 
29X22cm. Fair-good condition. Tears and stains.

Opening Price: $200

460. בית סורדוטוביץ
סור־ מ'  בית  של  מקוריים  ארכיטקטוניים  שרטוטים   2

ד'   / מ'  אדריכל:  הבינלאומי.  בסגנון  בתל-אביב,  דוטוביץ 

הרשקוביץ. דפי פרגמנט עדינים 29.5X21.5 ס"מ. מצב טוב. 

מעט סימני קיפול וכתמים.

פתיחה: $200

458
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461. בית המלון "אליזבט" בטבריה – שלמה 
פיינגולד 

בית  ומפורטים,  מקוריים  ארכיטקטוניים  שרטוטים   7

טבריה.  בעיר  "גינוסר"]  מלון  [לימים  "אליזבט"  המלון 

אדריכל: ב' הרשקוביץ.

ואליזבט  פיינגולד  שלמה  בידי  בשנת 1929  הוקם  הבניין 

מרשימה.  כפה  בעל  ויפה  מפואר  כמבנה  ונודע  פלמר 

מופיעות  השרטוטים  בתחתית   .2001 שנת  בסוף  נשרף 

חתימותיהם. שלמה פיינגולד (1865-1935) – יזם, עתונאי 

ירו־ בתל-אביב,  מרשימים  מבנים  מספר  של  בונם  ומו"ל, 

עגנון  ש"י  של  בספרו  "המשומד"  ועפולה;  טבריה  שלים, 

"תמול שלשום" והדמות הנראית עומדת ממרחק בתצלום 

"הגרלת הצדפים" של אברהם סוסקין. גודל משתנה, מצב 

טוב. דפי פרגמנט, קרעים בשוליים.

פתיחה: $150

460. House of Sordotovich
2 Original architectural drawings of the house of 
M. Sordotovich in Tel Aviv, in the International 
Style. Architect: M / D Hershkovitz. Fine sketch-
ing paper 29.5X21.5cm. Good condition. Few fold-
ing marks and stains.

Opening Price: $200

461. "Elizabeth" Hotel in Tiberias – 
Shlomo Feingold 
7 Original detailed architectural drawings of 
"Elizabeth" Hotel [later Hotel "Genossar"] in 
Tiberias. Architect: B. Hershkovitz.
The building was constructed in 1929 by Shlomo 
Feingold and Elizabeth palmer and was known 
as an outstanding building with an impressive 
dome. Burnt down in 2001. Signatures of both 
of them appears on bottom of the drawings. 
Shlomo Feingold (1865-1935) – entrepreneur, 
journalist and publisher, built some impres-
sive buildings in Tel Aviv, Jerusalem, Tiberias 
and Afula; "HaMeshumad" in Agnon's book 
"Tmol Shilshom" and the figure in the far end 
in the photograph of "Hagralat HaZedafim" 
by Avraham Soskin. Size varies, good condition. 
Sketching paper, tears to borders.

Opening Price: $150

462. "יד ושם" - אלבום תצלומים ושרטוטים 
אדריכליים

אלבום ובו 7 תצלומים גדולים: תצלום אווירי של השטח 

ומבט  מצפון  מבט   - המבנה  מודל  ושם";  "יד  אתר  סביב 

דברי  תצלומים),  (שני  הפינה  אבן  הנחת  טקס  מדרום; 

הנשיא יצחק בן-צבי בטקס; סלילת הכביש לאתר. בפתח 

האלבום צילום של "חוק זכרון השואה והגבורה- יד ושם, 

מבנים  של  אדריכליים  שרטוטים   4  ◆  ."1953  - תשי"ג 

באתר "יד ושם". אדריכלים: בנימין אידלזון, אריה אלחנני, 

פרס  זוכי  (רובם  שרון  אריה  מנספלד,  אל  וינרויב,  מוניו 

ישראל). גודל התצלומים: 30.5X20 ס"מ. גודל השרטוטים: 

בשולי  קטנים  וקרעים  קמטים  טוב.  מצב  ס"מ.   53X68.5

חלק מן השרטוטים.  

פתיחה: $150

462. "Yad VaShem" – Photo-Album 
and Architectural Drawings
Album with seven large photographs: Aerial 
photograph of the area surrounding the "Yad 
VaShem" site; Model of the structure – View 
from north and from the south; cornerstone 
laying ceremony (two photographs), speech by 
President Yitzchak Ben-Zvi at that ceremony; 
paving the road to the site. A photograph of the 
"Holocaust Memorial Law – Yad VaShem, 1953" 
opens the album. ◆ Four Architectural draw-
ings of "Yad VaShem" structures. Architects: 
Benjamin Edelsohn, Aryeh Elchanani, Munio 
Weinraub, Al Mansfeld, Aryeh Sharon (most 
of them won the Israel's Prize). Photographs size: 
30.5X20cm. Drawing size: 53X 68.5cm. Good con-
dition. Creases and small tears to borders of some 
drawings.

Opening Price: $150

461
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אמצעי תשלום, שקל ציוני
Methods of Payment, Zionist Shekel

463. Bill Issued by the Joint, 
November 1947 – Herzl
Money bill on the amount of 50 [currency not 
specified], November, 1947.
Issued by the central committee of the Joint 
organization - "A.J.D.C.-Central Committee" 
for She'erit HaPleita. On one side appears the 
portrait of Theodor Herzl, and on verso, an 
illustrations of a cut down tree and a Maggen 
David. 12X6.5cm. Condition: G-VG, creases and 
tiny holes. Rare.

Opening Price: $600

463. שטר שהנפיק הג'וינט, נובמבר 1947 
– הרצל

שטר כסף בערך של 50 [לא מצוין מטבע]. חשון תש"ח, 

נובמבר 1947.

הונפק על-ידי הועד המרכזי של ארגון הג'וינט – "צענטראל 

 "A.J.D.C.-Central Committee / קאמיטעט-דזשאינט

של  דיוקנו  מופיע  האחד  בצדו  הפליטה.  שארית  עבור 

תיאודור הרצל, בצדו השני איור עץ כרות ומגן דוד.

12X6.5 ס"מ. מצב VG-G, קמטים ונקבים זעירים. נדיר.

פתיחה: $600

464. Varied Collection of Methods 
of Payment and Tickets
114 tickets, methods of payment, receipts and 
different paper-items of Eretz Israel, Vienna, 
Vilna, Germany and France.
Including: transportation tickets, receipts, food-
vouchers, portion-ticket, cinema and concerts 
entrance tickets, tickets to spas, invitations and 
more. The collection contains a few early items 
from the Ottoman Empire period. Various sizes 
and conditions.

Opening Price: $250

464. אוסף מגוון של אמצעי תשלום וכרטיסים
114 כרטיסים, אמצעי-תשלום, קבלות ופריטי-נייר שונים 

מארץ ישראל, וינה, וילנה, גרמניה וצרפת. 

כרטיסי- מזון,  תלושי  קבלות,  נסיעה,  כרטיסי  ביניהם: 

כרטיסים  ולקונצרטים,  לקולנוע  כניסה  כרטיסי  מנה, 

פריטים  מספר  כולל  האוסף  ועוד.  הזמנות  למרחצאות, 

ומצב  גודל  העות'מאני.  השלטון  מתקופת  מוקדמים 

משתנים.

פתיחה: $250

465. אוסף אמצעי תשלום - מזון
60 אמצעי תשלום ושוברי-מזון. 

ביניהם: תלושי מזון מטעם משרד הבטחון, הועד הכללי 

מספר  וכן  ועוד,  היהודית  הסוכנות  ישראל",  "כנסת 

מנות"  "כרטיס  ביניהם  המדינה,  קום  מלפני  פריטים 

פאשא,  ג'אמאל  מטעם  החטים  למחסן  וכרטיס  מ-1945 

1917. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

465. Collection of Methods of 
Payment – Food
60 vouchers and food methods of payment.
Including: Ministry of Defence Food Vouchers, 
"Knesset Israel" General Committee, The Jewish 
Agency and more, as well as a few items pre-
1948, amongst them "Kartis Manot" of 1945 and 
ticket to the wheat warehouse on behalf of Jamal 
Pesha, 1917. Size and condition varies.

Opening Price: $120

463
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466. אוסף כרטיסי נסיעה
146 כרטיסי נסיעה בתחבורה ציבורית בארץ ישראל. 

(של  ובמוניות  באוטובוסים  נסיעה  כרטיסי  ביניהם: 

כרטיסיות,  ועוד),  המקשר  אביב,  קשר,  דן,  אגד,  החברות 

כרטיסי  גם  כולל  האוסף  רכבת.  וכרטיסי  טיסה  כרטיסי 

נסיעה ששימשו כמטבע עובר לסוחר בתקופות בהן היה 

מחסור במטבעות בעלי ערך נמוך. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

467. ארגון סיוע-החורף, 1936-1938
החורף  סיוע  "ארגון  של  ובולים  שוברי-מזון  תויות,   34

היהודי" – Judische Winterhilfe. ברלין, 1936-1938. 

"ארגון סיוע-החורף" נוסד בגרמניה בראשית שנות ה-30, 

במטרה לסייע לנזקקים יהודים לשרוד את החורף, על-ידי 

הפריטים  כל  על  ואמצעי-חימום.  תרופות  מזון,  אספקת 

מופיע סמל הארגון. גודל משתנה. מצב טוב. 

פתיחה: $120

466. Collection of Transportation 
Tickets
146 tickets for traveling by public transportation 
in Eretz Israel.
Including: bus and taxi tickets (of the compa-
nies Egged, Dan, Kesher, Aviv, HaMekasher and 
more), multiple-use tickets, airplane tickets and 
train tickets. Includes tickets that were used as 
currency when there was a shortage of coins. 
Various sizes and conditions.

Opening Price: $200

467. Winter-Assistance organiza-
tion, 1936-1938 
34 labels, food-vouchers and stamps of Judische 
Winterhilfe - "The Jewish Winter-Assistance" 
organization. Berlin, 1936-1938.
The organization was established in Germany 
at the beginning of the 1930's, with the aim of 
assisting Jewish people in need to survive the 
winter by providing food, medicine and heat-
ing methods. Each item has the symbol of the 
organization. Size varies. Good condition.

Opening Price: $120

468. אוסף קבלות "שקל ציוני"
פולין,  ישראל,  ארץ  ציוני.  שקל  תרומת  עבור  קבלות   77

ברזיל, יוון, אוסטריה וגרמניה, 1918-1964. 

את  הכוללות  בשימוש,  היו  שלא  קבלות  כולל  האוסף 

מאוסטריה  קבלה  בודקו;  יוסף  בעצוב  קבלות  הספח; 

משנת 1939; פנקס קבלות שלם ופריטים נדירים נוספים. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1400

468. Collection of Receipts "Zionist 
Shekel "
77 Receipts for Zionist Shekel donations. Eretz 
Israel, Poland, Brazil, Greece, Austria and 
Germany, 1918-1964.
Included in the collection are receipts that have 
not been in use, with the stub; receipts designed 
by Joseph Budko; a receipt from Austria of 1939; 
a complete booklet of receipts, and additional 
rare items. Various sizes and conditions.

Opening Price: $1400

469. שקל ציוני – יוגוסלביה
ולה־ הציונית  להסתדרות  תרומת "שקל"  עבור  קבלות   6

שנות  ביוגוסלביה,  יהודים  צעירים  אגודות  של  סתדרות 

ה-30. שתים מהקבלות זהות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

468469
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469. Zionist Shekel – Yugoslavia
6 receipts for "Shekel" donation to the World 
Zionist Organization and Organization of 
Young Jews Societies in Yugoslavia, 1930's. Two 
receipts are identical. Size and condition varies.

Opening Price: $120

470. "שקל הקדש" / "מחצית השקל" – שלשה 
פריטים

ליטוגרפי  דפוס  השקל.  מחצית  תרומת  עבור  קבלה 

הקדש".  "שקל  תרומת  עבור  קבלה   ◆ קהיר.  צבעוני, 

מחצית  תרומת  עבור  קבלה   ◆  .[1946] תש"ו  [מצרים?], 

תורה  ותלמוד  ישיבה  לטובת  דפסחא  וקמחא  השקל 

בצפת, 1931. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

470. "Shekel Hekdesh" / "Machatzit 
HaShekel" – Three Items 
Receipt for donation of a half shekel. Colored 
lithographic print, Cairo. ◆ Receipt for donation 
of "Shekel Hekdesh". [Egypt?], [1946]. ◆ Receipt 
for donation of a half shekel and Kamcha 
DePascha for a Yeshivah and Talmud Torah in 
Safed, 1931. Size and condition varies.

Opening Price: $120

471. אוסף כרטיסי-חבר – לטביה וליטא, שנות 
ה-20-30

שמונה כרטיסי חבר וקבלה עבור תרומת "שקל" (1931), 

על-שם מנדל יּוִדין. לטביה וליטא, שנות ה-20 עד אמצע 

שנות ה-30. 

פינג- "פלוגת  "השומר",  הסתדרות  חבר  כרטיס  ביניהם: 

בריגה,  "תרבות"  הסתדרות  חבר  כרטיס   ◆  1927 פנג", 

1931 ◆ כרטיס-ציר לועידת הקרן הקימת לישראל בריגה, 

471. Collection of Member-Cards – 
Latvia and Lithuania, 1920's-1930's 
Eight member-cards and receipt for donation of 
"Shekel" (1931), on the name of Mendel Yudin. 
Latvia and Lithuania, 1920's till mid-1930's.
Amongst them: "HaShomer" organization 
member card, "Ping-Pang Company", 1927 ◆  
"Tarbut" organization in Riga member card, 
1931 ◆ JNF convention in Riga deputy card, 1932 

◆ "HeChalutz" organization member card, 1934 

◆  and more. Size varies, good condition.

Opening Price: $250

472. כרטיסים וקבלות – שלשה פריטים
בסירת- להעברה  יפה  כוחו  אחד,  לאדם  הורדה"  "כרטיס 

ה-30].  [שנות  חיפה.  בנמל  לרציף  עד  מהאניה  מוטור 

עברית, אנגלית, ערבית, גרמנית. ◆ פנקס קבלות, "מפעל 

העובדים".  במשקי  האורח  תרומת  ועליה,  להצלה  עממי 

 ◆ חסרה.  קדמית  עטיפה  קבלות,  תש"ו [1946]. 10  פסח 

תמוז  תל-אביב,  באצטדיון  צה"ל  למסדר  כניסה  כרטיס 

מצב  משתנה,  גודל  המדינה.  קום  לאחר  חודשיים  תש"ח, 

טוב. 

פתיחה: $150

472. Tickets and Receipts – Three 
Items 
"Disembarkment Ticket" for one person, valid 
for transfer by motor-boat from the vessel to 
the Haifa Port Dock. [1930's]. Hebrew, English, 
Arabic and German. ◆ Receipts booklet, "Rescue 
and Aliya project, Donation of Guest in Workers 
Villages". Pesach [1946]. 10 receipts, front cover 
missing. ◆ Entrance ticket to IDF's parade in Tel 
Aviv stadium, Tamuz 1948, two months after the 
establishment of the State of Israel. Size varies, 
good condition.

Opening Price: $150

ועוד.   ◆  1934 "החלוץ",  הסתדרות  חבר  כרטיס   ◆  1932

גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $250

473. פנקסים ותעודות שונות
פנקסים ותעודות של אסתר רוזנמן: כרטיס כניסה תמידי 

ליריד המזרח, 1934 ◆ כרטיס לקונגרס העולמי למען א"י 

 ◆  1946 פלשתינה,  ממשלת  של  תעודת-זהות  העובדת; 

אישור   ◆  1948 עציוני,  מטה  מטבח  אוכל,  תלושי  פנקס 

תעודת-כניסה   ◆  1948 תל-אביב,  למחנה,  מחוץ  שהיה 

לבנייני הסוכנות היהודית, ירושלים, 1948 ◆ פנקס זיהוי, 

משרד הפנים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

473. Booklets and Various 
Certificates 
Booklets and certificates of Esther Rosenman: 
permanent entrance ticket to the Levant fair, 1934; 
ticket to the World Congress for working Israel 
◆ identity-card of the Palestinian government, 
1946 ◆ booklet with food-stamps, Mateh Etzioni 
kitchen, 1948 ◆ pass for leaving camp, Tel Aviv, 
1948 ◆ entrance-ticket to the Jewish Agency prem-
ises, Jerusalem, 1948 ◆ identity card, Ministry of 
Interior. Size and condition varies.

Opening Price: $120
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יהדות מרכז אירופה
Central European Jewry

474. משפחת רוטשילד – אילן יוחסין מפואר, 1829
 Stammbaum der Frenherrlichen Familie – Mayer Amschel von Rothschild

[אילן המשפחה המוערכת – (משפחת) מאיר אמשל רוטשילד]. גרמניה, 1829.

אילן יוחסין מפואר, בראשו מופיעים אבי המשפחה ומייסדה, אמשל (אנשל) משה רוטשי־

לד (Amschel Moses Rothschild יליד אוקטובר 1754) ורעייתו (ילידת יוני 1755) ומיד 

אחריהם, ילדיהם: מאיר אמשל, משה אמשל, קלמן אמשל ובתם, הנשואה לבן למשפחת 

גולדשמידט. בני משפחת רוטשילד האחרונים המיוצגים באילן זה, הם ילידי שנות ה-20 

של המאה ה-19 (האחרון יליד 1829), וביניהם אדולף קרל פון רוטשילד, גוסטב דה רוט־

שילד, נתנאל דה רוטשילד וליונל דה רוטשילד. האילן נדפס על נייר עבה ואיכותי, צבוע 

ביד בגוני צהוב, כתום וסגול, עם עיטורים מוזהבים. 101X61.5 ס"מ. מצב טוב, נייר לבן ונקי. 

קפלים קלים בשוליים. מגולגל.

פתיחה: $600

474. Rothschild Family – Decorated Family-Tree, 1829 
Stammbaum der Frenherrlichen Familie – Mayer Amschel von Rothschild 
[Family-tree of the highly appreciated family of Mayer Amschel von 
Rothschild]. Germany, 1829. Family-tree, on upper part are the Family-
father and founder, Amschel (Anschel) Moses Rothschild, born October 
1745, his wife (born June 1755) and then their children: Mayer Amschel, 
Moses Amschel, Kalman Amschel and their daughter who was married to 
the son of Goldschmidt family. The last Rotschilds presented in this tree 
were born in the 1820's (the youngest was born in 1829), amongst them 
Adolf Carl von Rothschild, Gustav de Rothschild, Nethanel de Rothschild 
and Lyonel de Rothschild. The family-tree was printed on heavy paper of 
very good quality, handpainted in yellow, orange and purple colors, with 
golden illustrations. 101X61.5cm. Good condition, white and clean paper. Slight 
folds to borders. Rolled.

Opening Price: $600

474
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475. דו"ח כספי של קהלת וייסקירֶכן – כתב-יד – מורביה, 1790
של  הקהלה  קופת  וחשבון  [דין   1789/1790 יאהר  מיליטער  פרא  רעכנונג  קאסא  גמיינדי 

חברי  האדונים,  על-ידי  הצבאית 1789/1790,  לשנה  מורביה),   ,Weißkirchen) וייסקירכן 

ועד הקהלה (הגבאים) שלמה סג"ל, משה ליב טריֶבץ וגבריאל סג"ל]. יידיש-דייטש.

דו"ח כספי מפורט של הכנסות והוצאות, כתוב בכתב-יד באותיות עבריות על גליון נייר גדול 

ובהמשך  הקהלה,  של  החשבונות  מפנקס  עמודים  קיצור 11  מופיע  ההכנסות  בטור  ועבה. 

ועזבונות  בתים  ומהשכרת  השחיטה  ממסי  הנכנסים  הסכומים  של  מפורטים  תיאורים   –

של חברי הקהלה, ריבית על השקעות בניירות ערך והלוואות לעיריה, לממשלה ולאנשים 

לרשויות,  מסי "חסות"  עבור  תשלומים  של  סעיפים  מופיעים 37  ההוצאות  בטור  פרטיים. 

חובות שונות משנים קודמות, שכר טרחה לרב, לשוחט, לחזן, לקברנים ולמשרתים שונים, 

בתחתית  רב.  בפירוט   – ועוד  הלוואות,  על  ריבית  בודדים,  קהלה  לחברי  תשלומים  וכן 

פרטיו.  כל  על  אמין,  הדו"ח  כי  המעידים  נוספים,  ואנשים  הנ"ל  הגבאים  חתימות  המסמך 

58X46.5 ס"מ. מצב טוב. מקופל. קרעים בשוליים ובקוי הקיפול. כתמים.

פתיחה: $3000

475. Financial Report of the Weißkirchen community – 
Manuscript – Moravia, 1790
Gemaynde kase rekhnung far militer yor 1789/1790 [report of the 
Weißkirchen (Moravia) community treasury for the military 1789/1790, by 
the gentlemen, community committee members Shlomo Segal, Moshe Leib 
Trivetz and Gabriel Segal].
Detailed financial report of incomes and expenses, handwritten in Hebrew 
letters on a large sheet of heavy paper. In the "incomes" column appears a 
summary of 11 pages of the community's accounts book, and afterwards 
detailed descriptions of the incomes from slaughter taxes and renting 
houses and estates of the community members, interest on investments in 
the stock exchange and loans to the municipality, the government and to 
private people. In the "expenses" column are 37 paragraphs of "protection 
money" paid to the authorities, debts of previous years, the rabbi, Shochet, 
cantor, undertakers and different servants fees, as well as payments made 
out to community members, interest on loans and more – in much detail. 
The document is signed by the above mentioned and by other people, that 
verify the validity of this report. Yiddish-Deitch. 58X46.5cm. Good condition. 
Folded. Tears in margins and folding lines. Stains.

Opening Price: $3000

476. מנשר בנושא סכנת הפצת מחלת הֶדֶבר בידי יהודים – הנובר, 1709
מנשר מטעם הדוכס גיאורג לודוויג, דוכס בראונשוייג ולּוֶנבורג. הנובר, 5 בספטמבר 1709. 

המנשר בעל נימה אנטישמית, המפרט את הסכנות בהכנסת מחלת הֶדֶבר על-ידי יהודים, 

מפולין,  כספי-צדקה  ואיסוף  מסחר  לצרכי  המגיעים  נודדים,  ואורחים  קבצנים  סוחרים, 

דוכסות פוזנן ומהעיר דנציג, בהם שורה מגיפת הדבר. המנשר מורה לכל פקידי השלטונות 

המדיניים, העירוניים והכפריים, וכן על מוכסים, שוטרים, כמרים ואנשי-ממשל, לעצור כל 

יהודי מהסוג הנ"ל, לבדוק את בגדיו, נעליו והכלים אותם הוא נושא, על מנת לוודא כי אינם 

נגועים בדבר ועל-ידי כך למנוע הפצת המחלה בקרב אזרחי הדוכסות. גרמנית, באותיות 

בכתב-יד  הערות  קלים.  וכתמים  קרעים  קיפול.  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   40.5X34 דף גוטיות. 

בצדו האחורי.

פתיחה: $2500
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476. Manifest Concerning the 
Danger of Jews Spreading the Plague 
– Hannover, 1709
Manifest issued on behalf of Duke Georg 
Ludwig, Duke of Braunschweig and Lüneburg. 
Hannover, September 5, 1709.
The manifest with anti-Semitic tone, describes 
describes in detail the dangers of the import 
of the plague by Jews, merchants, beggers 
and wandering visitors, who for commercial 
purposes and for collecting charity arrive 
from Poland, dukedom of Poznan and the city 
of Danzig, where the plague is widespread. 
The manifest instructs all the civil servants, 
municipal and rural officials, as well as cus-
toms workers, policemen, priests and other 
government-officials, to arrest any Jew of the 
above mentioned groups, check his clothes, 
shoes and belongings that he carries, in order 
to make sure that they are not contaminated and 
to avoid the spreading of the plague amongst the 
inhabitants of the dukedom. German in Gothic 
letters. Leaf 40.5X34cm. Good condition. Folding-
marks. Tears and slight stains. Handwritten com-
ments on the back.

Opening Price: $2500

477. מנשר בנושא חינוך יהודים-מומרים, 1778
 Von Gottes Gnaden Friedrich, koenig von
פרוסיה.  מלך  הגדול,  פרידריך  מאת  מנשר   ....Preussen

[ברלין?], 1778.

 (1740-1786) פרוסיה  מלך  השני,  פרידריך  מאת  מנשר 

חינוך  על  השגחה  בדבר   ,1774 משנת  בתקנה  העוסק 

לכמרים  הנחייה  במנשר  לנצרות.  דתם  שהמירו  יהודים 

לבדוק היטב האם המועמד/ת הינו "ישר-דרך" וללא דופי, 

ולפנות במידת הצורך לבית המשפט על מנת לחקור את 

יתקבלו  לא  ילדים  הילדים.  של  ויושרם  הפלילי  עברם 

להם  אין  כי  יוכיחו  לא  שהוריהם  עד  נוצריים,  ללימודים 

שום קשר לדת היהודית. גרמנית, אותיות גותיות. דף 33.5 

ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $1000

477. Manifest Concerning Education 
of Converted Jews, 1778
Von Gottes Gnaden Friedrich, koenig von 
Preussen... Manifest by Friedrich the Great, 
King of Prussia. [Berlin?], 1778.
Manifest by Friedrich II, King of Prussia (1740-
1786) concerning a regulation of 1774, about 
supervising education of converted Jews. In 
the manifest appears an instruction for priests 
to check thoroughly whether the candidate is 
a "righteous person" and impeccable, and if 
necessary to turn to court and investigate their 
criminal past and the honesty of the children. 
Children would not be accepted to Christian 
studies unless their parents prove that they 
have no connection whatsoever to the Jewish 
religion. German, in Gothic script. Leaf 33.5cm. 
Good condition.

Opening Price: $1000

478. עתירה למען שוויון ליהודים - באווריה, 
1819

 Denkschrift an die hohe Staende-Versammlung
des Koenigreichs Baiern, [ערעור למען שוויון יהודי 

בוואריה], מינכן, 1819. מאת סמסון וולף רוזנפלד. 

שפור  על  הכרת-תודה  רוזנפלד  הרב  מביע  זה  במסמך 

בכל  נושאים  הם  כי  ומציין  בוואריה,  יהודי  של  מצבם 

הרב  האזרחיות.  מהזכויות  חלק  רק  מקבלים  אך  החובות 

הביקורת  את  ומציין  היהודים  זכויות  להשוואת  עותר 

בסחר- בעיקר  עוסקים  שהיהודים  כך  על  הציבורית 

אחרים  בתחומים  לעסוק  שאפשרותם  למרות  חליפין, 

ילדים  של  הקושי  את  במיוחד  מעלה  הרב  מאד.  מוגבלת 

יהודים להתקבל כמתמחים מקצועיים, ולאחר ההתמחות 

מציע  הוא  תעסוקה.  מקום  למצוא  בלתי-אפשרי  כמעט 

ויעסי־ שיכשירו  הגדולות,  בערים  מסחר  מוסדות  הקמת 

וולף  סמסון  גרמנית.  התקבלה.  לא  הבקשה  יהודים.  קו 

רוזנפלד (1780-1862) - הרב של העיר הבווארית מרקט 

במברג  של  מכן  ולאחר   (Market Uehlfeld) וולפלד  477
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478. Petition for Equal Rights for 
Jews – Bavaria, 1819
Denkschrift an die hohe Staende-Versammlung 
des Koenigreichs Baiern. [Appeal for equality 
for Jews in Bavaria], Munich, 1819. By Samson 
Wolf Rosenfeld. Rabbi Rosenfeld expresses his 
gratitude in view of the improvement of the 
situation of Bavarian Jews, and states that they 
fulfill all their duties however enjoy only part 
of the civil rights. The Rabbi appeals with a re-
quest to grant Jews equal rights and mentions 
that the public criticism that Jews mainly deal 
with trade, even though the options they have 
to enter other areas are limited. He raises the dif-
ficulty which Jewish children face when trying 
to be accepted as professional trainees, and after 
the training priod it is almost impossible to 
find a position. He suggests establishing trade 
institutes in the big cities which will train and 
employ Jews. The petition has not been accepted. 
Samson Wolf Rosenfeld (1780-1862) – rabbi of 
the Bavarian city Market Uehlfeld and later of 
Bamberg. Was active in the struggle for eman-
cipation of Bavarian Jews and composed a few 
manifests concerning this matter. In 1813 Jews 
were declared as being citizens with restrictions. 
For example, they needed a permission to raise 
a family, their freedom of settling were they 
wanted was limited, and more. 24 pages, 20cm. 
Very good condition. Paper cover.

Opening Price: $800

של  לאמנציפציה  במאבק  פעיל  חלק  לקח   .(Bamberg)

ב-1813  בנושא.  מנשרים  מספר  וכתב  בוואריה  יהודי 

למשל,  מגבלות.  עם  מלאים  כאזרחים  הוכרזו  היהודים 

חופש  רשיון,  ללא  משפחה  להקים  יכולים  היו  לא  הם 

ההתיישבות שלהם הוגבל, ועוד. 24 עמ', 20 ס"מ. מצב טוב 

מאד. עטיפת נייר. 

פתיחה: $800

479. תגובה יהודית לסוחרים הנוצרים - מינכן, 
1819

 Beleuchtung der petition – welche (angeblich)
מינכן,   .der buergerliche handelsstandder koenigl

אפריל 1819. גרמנית.

מנשר שהופנה על-ידי יהודי מינכן לבית המחוקקים של 

מלכות בוואריה כתגובה לעצומה של הסוחרים הנוצרים 

היהודים  של  הגישה  את  להגביל  שניסו   (1819 (באפריל 

478
479
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479. Jewish Response to Christian 
Merchants – Munich, 1819
Beleuchtung der petition – welche (angeblich) 
der buergerliche handelsstandder koenigl. 
Munich, April 1819.
Manifest addressed by the Jews of Munich to 
Bavarian Kingdom assembly as a response to 
a petition issued by Christian merchants (in 
April 1819) who tried to restrict the Jewish 
access to trade. Christian merchants blamed the 
Jews for being dishonest and for cheating, rely-
ing of the Jewish religion. They also claimed that 
the Jews, since most of them did not get secular 
education, created a "state within a state" and 
they have secret and valuable merchandise res-
ervoirs that keep the "Black Market" existing. In 
this petition, Bavarian Jews absolutely deny all 
charges and claim that accusations were raised 
in order to enhance the interests of Christian 
merchants who try to create a monopoly. 
Furthermore they claim that Jewish merchants 
paid 30% more taxes than Christians. 52 pages, 
20cm. Good condition. Slight tears to cover.

Opening Price: $1000

למסחר. הסוחרים הנוצרים האשימו את היהודים בניהול 

מסחר לא ישר ורמאות, המסתמכת על הדת היהודית. כמו 

כן, טענו כי היהודים, כיוון שרובם לא קיבלו חינוך חילוני, 

מאגרי-סחורה  להם  יש  וכי  מדינה"  בתוך  "מדינה  ייצרו 

השחור".  "השוק  את  המחזיקים  עצום,  בערך  סודיים 

באופן  ההאשמות  את  בוואריה  יהודי  דוחים  זה,  במנשר 

מוחלט, מדגימים את שקריותן וטוענים כי הועלו על מנת 

שמנסים  הנוצרים  הסוחרים  של  האינטרסים  את  לקדם 

היהודים  הסוחרים  כי  טוענים,  הם  עוד  מונופול.  ליצור 

שילמו 30% מיסים יותר מהנוצרים. 52 עמ', 20 ס"מ. מצב 

טוב. קרעים קלים בעטיפה.

פתיחה: $1000

480. מודעה מודפסת על בד משי –מופע 
תיאטרון למען בית-חולים יהודים, 1838

מודעה על מופע לגיוס כספים ביום שני, 23 ביולי 1838 

בתיאטרון Hochfuerstliches schlosstheater בטפליץ 

חולים  לבית  כספים  לגייס  במטרה  בוהמיה)   ,Teplice)

המיועד "לחולים, עניים ויהודים זרים". 

הזקוקים  מבקרים  או  לתושבים  המיועד  החולים  בית 

על  כץ.  נפתלי  על-ידי  ב-1836  יוסד  במעיינות  לטיפול 

פופולארי,  מאד  הינו  בית-החולים  כי  מצוין  המודעה 

מספר המבקרים בו עולה, אך חסרים לו תקציבים למימון. 

480. Notice Printed on Silk – 
Theatrical Show for the Benefit of 
Jewish Hospital, 1838
Notice announcing a show for fund-raising 
on Monday, July 23 1838 in Hochfuerstliches 
schlosstheater in Teplice, Bohemia in order to 
raise funds for a hospital for "the sick, poor and 
foreign Jews".
The hospital for residents or visitors who need 
treatment in the springs was established in 
1836 by Naftali Katz. The notice claims that the 
hospital is very popular, the number of visitor 
rising, but it needs financial resources. The main 
performance was the play: Die liebe im eckhause 
[Love in a corner house] by Alexander Cosmar. 
The programme also included on overture of the 
opera "Fra Diavolo" played by the military or-
chestra, a 13-year old girl by the name of Marie 
Bousifet playing the piano and an aria sung by a 
13-year old singer Moritz Katz during the inter-
mission. 38.5X24cm. Good condition. Few stains 
and faded color.

Opening Price: $3000

 Die המחזה:  היה  ערב  באותו  שהוצג  העיקרי  המופע 

[אהבה   liebe im eckhause, – Alexander Cosmar
התוכנית  בנוסף,  קוסמר.  אלכסנדר  מאת  פינתי],  בבית 

כללה אוברטורה מהאופרה "Fra Diavolo" בבצוע התז־

מורת הצבאית, נגינת פסנתר של ילדה בת 13 בשם מארי 

בוסיפט ואריה שבוצעה גם-כן על-ידי זמרת בת 13 בשם 

מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   38.5X24 ההפסקה.  בזמן  כץ  מוריס 

כתמים וצבע דהוי.

פתיחה: $3000

480
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481. תקנה בדבר המרת-דת של ילדים יהודים – 
ברנו, 1808

 Generalvorschrift hinausgegeben vom Brünner
k. k. Kreisamte. ברנו, 1808.

תקנת-על מהמשרד הראשי של העיר ברנו: "הוד מלכותו 

להפוך  יכולים  יהודים  ילדים  ואילך  מעתה  כי  החליט, 

חתום  לנצרות".  דתו  ממיר  אביהם  כאשר  רק  לנוצרים 

 .(Wolfgang von Manner) (בדפוס): וולפנג פון מאנר

קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   33 דף  גותיות.  אותיות  גרמנית. 

קטנים בשוליים.

פתיחה: $1200

481. Rules Regarding Conversion of 
Jewish Children - Brno, 1808 
Generalvorschrift hinausgegeben vom Brünner 
k. k. Kreisamte. Brno, 1808.
General rule issued by the head office of the city of 
Brno: "His Highness decided, that from now on 
Jewish children can convert to Christianity only 
when their father converts". Signed (in print): 
Wolfgang von Manner. German. Gothic script. 
Leaf 33cm. Good condition. Small tears at borders.

Opening Price: $1200

482. תקנה להקמת חדרי-מתים ליהודים – ברנו, 
1815

 Umlaufsverordnung vom Brünner k. k.
Kreisamte. ברנו, 1808.

התקנה  ברנו.  במחוז  המלכותי  מהנציג  כוללת  תקנה 

פוסקת על הקמת חדרי-מתים ליהודים בערים בהן חיות 

היהודים  מהמתים  למנוע  על-מנת  יהודיות,  קהילות 

המכונים  חדרי-מתים  להקים  היהודים  "על  להיראות. 

את  לקבור  היהודית,  המסורת  בגלל   ,'Totenkammer'

מצב  ס"מ.  דף 33  גותיות.  אותיות  גרמנית.  מהר".  המתים 

טוב, קרעים קטנים בשוליים.

פתיחה: $1200

482. Ordinance Regarding 
Establishment of Morgues for Jews – 
Brno, 1815  
Umlaufsverordnung  vom Brünner k. k. Kreisamte. 
Brno, 1808.
General ordinance issued by the royal repre-
sentative in Brno. The ordinance instructs that 
morgues for Jews should be established in the 
cities where Jewish communities live, in order 
to prevent Jewish dead people from being 
seen. "Jews must establish morgues called 
'Totenkammer' due to the Jewish tradition to 
bury the dead fast". German. Gothic script. Leaf 
33cm. Good condition, small tears at borders.

Opening Price: $1200

483. איסור על ציון פורים – ברנו, 1824
 .Un sämmtliche seelsorger der Brünner Diözes

ברנו, 1824. 

תקנה שנשלחה לבישוף של ברנו. על היהודים חל איסור 

חמור לחגוג את פורים בזמן ה"לנט" – תענית חג הפסחא, 

הראשי  הרב  את  ליידע  חובה  המלך.  של  ישירה  כהוראה 

 Paul Ferdinand (בדפוס):  חתום  זו.  חדשה  הוראה  על 

Niering von Hochheim. דף 33 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $1200

481483
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483. Prohibition to Mark Purim – 
Brno, 1824
Un sämmtliche seelsorger der Brünner Diözes. 
Brno, 1824.
Rule sent to the Bishop of Brno. Jews are for-
bidden to celebrate Purim during "Lant" – the 
Easter fast, as a direct instruction by the king. 
The chief rabbi of the city must be informed 
of this new instruction. Signed (in print): Paul 
Ferdinand Niering von Hochheim. Leaf 33cm. 
Good condition. Stains.

Opening Price: $1200

484. הוראה בנוגע ל"בני-ציון" – ברנו, 1828 
An die gesammten herren schulendistrikts-

aufseher der Brünner Diözes. ברנו, 1828. 
אשר  המחוזי  בבית-הספר  הבישוף  אל  שנשלחה  הוראה 

"בני- של  חינוכם  בשאלת  עוסקת  המסמך  ברנו.  בעיר 

"בני  על  כי  מודיע,  המסמך  יהודיים.  בבתי-ספר  ציון" 

יהודיים  בבתי-ספר  יהודיים  מורים  בידי  להתחנך  ציון" 

גם  יכירו  היהודיים  שהתלמידים  לדאוג  חובה  וכי  בלבד, 

 Paul :(בדפוס) את חוקיה המוסריים של המדינה. חתום

ס"מ.   34 דף   .Ferdinand Niering von Hochheim
מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $1200

484. Instruction About "Bnei Zion" – 
Brno, 1828
An die gesammten herren schulendistrikts-
aufseher der Brünner Diözes. Brno, 1828.
Instruction sent to the Bishop in the Brno district 
school. The document concerns the education of 
"Bnei Zion" in Jewish schools. The document an-
nounces that "Bnei Zion" have to be educated by 
Jewish teachers in Jewish schools only, and it is 
required that Jewish pupils be acquainted with 
the moral laws of the State. Signed (in print): 
Paul Ferdinand Niering von Hochheim. Leaf 
34cm. Good condition. Stains.

Opening Price: $1200

485. תקנון מסים לאזרחי אוסטרו-הונגריה – 
וינה, 1806

 Wir Franz der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser
von Österreich. וינה, 1806.

אוסטרו- ממלכת  אזרחי  לכל  המסים  תשלומי  תקנון 

פרנץ  הקיסר  צו  לפי  נחקק   .1807-1811 בשנים  הונגריה 

ודוגמאות  מסים  טבלאות  כולל  באוגוסט 1806.  הראשון 

485. Taxes Ordinance for the 
Citizens of Austro-Hungary – Vienna, 
1806
Wir Franz der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser 
von Österreich. Vienna, 1806.
Taxes ordinance for all the citizens of the 
Austro-Hungarian Kingdom in the years 
1807-1811. Legislated according to an order of 
Emperor Franz the First I in August 1806. With 
taxes-tables and sample forms. Paragraph 21 
refers to taxes applying to Jews. 15 pages, 31cm. 
Good condition.

Opening Price: $300

486. תקנון זכויות וחובות ליהודים – פרנקפורט 
דמיין, 1808

 Neue Stättigkeits- und Schutz-Ordnung der
פרנקפורט   .Judenschaft zu Frankfurt am Main

דמיין, 1808.

תקנון זכויות וחובות של קהילת יהודי פרנקפורט דמיין, 

של  הפדרציה  מושל  קרל,  הנסיך  על-ידי  שנקבעו  כפי 

מדינות חבל הריינוס. כולל 151 סעיפים בנושאי דת, חנוך 

ובתי-ספר, סדרי התיישבות וזכויות אזרחיות, דיור, מסחר 

נתפרסמה  זו  חוברת  יהודים-נוצרים.  ויחסי  ומלאכה 

 ,1807 בשנת  בפריז  נפוליאון  שפרסם  מנשר  בהשפעת 

בגטאות,  לחיים  יהודים  שהגבילו  החוקים  את  המבטל 

של  הרשמיות  הדתות  אחת  הנה  היהודית  הדת  כי  וקובע 

צרפת. 40 עמ', 20 ס"מ. מצב טוב מאד. מסמך חשוב לתול־

דות יהודי פרנקפורט. 

פתיחה: $2000

יהודי  על  החלים  למסים  מתייחס   21 סעיף  טפסים. 

המדינה. 15 עמ', 31 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $300

484



יהדות מרכז אירופה | 195 

486. Regulations of Rights and 
Obligations for Jews – Frankfurt am 
Main, 1808
Neue Stättigkeits- und Schutz-Ordnung der 
Judenschaft zu Frankfurt am Main. Frankfurt 
am Main, 1808.
Regulations of rights and obligations of 
Frankfurt am Main Jewish Community, as 
determined by Prince Karl, ruler of the Rhein 
States Confederation. Includes 151 paragraphs 
regarding religion, education and schools, settle-
ment orders and civil rights, housing, commerce 
and labor and Jewish-Christian relations. This 
booklet was published under the influence of a 
manifest issued in 1807 by Napoleon in Paris, 
in which all laws restricting the Jews to life in 
ghettos are cancelled, and states that Jewish reli-
gion is one of France's official religions. 40 pages, 
20cm. Very good conditions. Significant document 
about the history of Jews in Frankfurt.

Opening Price: $2000

487. חוקים הקשורים ליהודים בעתונות 
רישמית– גרמניה, 1812 / 1837

ותקנות.  חוקים  לפרסום  ממשלתיים  עתונים  ארבעה 

גרמניה, 1812 / 1837.

 Königlich-Württembergisches Staats- und .1-2

Regierungs-Blatt ["עתון המדינה" של וירטמברג]. שני 
גליונות, נובמבר ומארס 1812.

 Allgemeiner Anzeiger und Nationalzeitung .3-4

שני  הגרמנים].  של  הלאומי  ["העתון   der Deutschen
גליונות. [ברלין?], ספטמבר ויוני 1837.

מביאים  הנ"ל,  הגליונות  בארבעת  הראשיים  המאמרים 

ביהודים,  הקשורים  אזרחיים  בנושאים  וחוקים  תקנות 

דוכסויות   / ממלכות   / מדינות  עמדת  את  המשקפים 

ביתר  נפוליאון.  שלאחר  האמנציפציה  בתקופת  גרמניה 

העמודים תקנות כלליות הנוגעות לכלל האזרחים.

12, 14, 4, 2 עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמי חלודה.

פתיחה: $750

487. Laws regarding Jews in official 
Newspapers - Germany, 1812 / 1837
1-2. Königlich-Württembergisches Staats- und 
Regierungs-Blatt. ["Württemberg State newspa-
per"]. Two issues, November and March 1812.
3-4. Allgemeiner Anzeiger und Nationalzeitung 
der Deutschen ["National Newspaper of 
Germans"]. Two issues. [Berlin?], September and 
June 1837.
The main editorials of the four issues, report 
regulations and laws concerning civil matters 
relating to Jews, reflecting the attitude of states/
kingdoms/ dukedoms in Germany during the 
emancipation following Napoleon. The other 
articles publish general regulations concerning 
all civilians.
12, 14, 4, 2 pages, 22.5cm. Good condition, several 
foxing-marks.

Opening Price: $750

488. מנשר בנושא שבועת יהודים בבתי-משפט 
– אוסטריה, 1846

ִטירוֹל  מחוז  ממשלת  מטעם  מנשר   ,Circulare
 28 באינסברוק,  נדפס   (Vorarlberg) ו-פורארלברג 

בדצמבר 1846.

אזר־ בבתי-משפט  יהודים  שבועת  בשעת  המנשר:  תוכן 

השופטים  על  יהודי.  של  עדות  למתן  רב  לצרף  יש  חיים, 

ותוקף  חשיבות  את  היהודי  לעד  או  לנתבע  להסביר 

שבועת  מלהשבע  לו  המובנת  בלשון  ולהזהירו  השבועה, 

שוא, הנוגדת את החוקה האזרחית ואת תורת ישראל. יש 

להזהיר את הנתבע או העד, שבאם ישבע שבועת שוא, הרי 

שהשלטונות  האמון  לערעור  שיביא  ה'"  ל"חילול  שיגרום 

מופיע  המנשר  בסוף  היהודיים.  לאזרחים  רוחשים  והעם 

נוסח השבועה. גרמנית ואיטלקית. [6] עמ', 32.5 ס"מ. מצב 

טוב. כתמים, קמטים. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $400

486487
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488. Manifest Concerning Oath by 
Jews in Court – Austria, 1846
Circulare, manifest issued by the Government 
of the province of Tirol and Vorarlberg. Printed 
in Insbruck, December 28, 1846.
Content of the manifest: during an oath by Jews 
in civil courts, a rabbi should join when a Jew 
testifies. The judges have to explain to the de-
fendant or the Jewish witness the importance 
and validity of the oath, and warn them in a 
language which they understand well to refrain 
from a false oath which is opposed to civil con-
stitution and the Jewish law. The defendant or 
the witness have to be warned that a false oath 
leads to "desecration of G-d" and eventually 
undermines the trust that the authorities and 
the people have in Jewish citizens. At the end 
of the manifest appears the version of the oath. 
German and Italian. [6] pages, 32.5cm. Good 
condition. Stains, creases. From Prof. Chimen 
Abramsky's private collection.

Opening Price: $400

489. ששה ספרים וחוברות בנושא ברית מילה 
– גרמניה

 Geschichte der Judischen arzte, Richard  

ברלין,  היהודים].  הרופאים  של  [ההיסטוריה   Landau
 Judische arzte und ihr einfluss עם:  כרוך   ;1895

[הרופאים   auf das Judentum, Simon Scherbel
 .1905 ברלין-לייפציג,  היהדות].  על  והשפעתם  היהודים 

וכרטיסים.  עיתונים  קטעי  בגרמנית,  רשימות  מצורפים: 

 Die beschneidung in ihrer geschichtlichen,  ◆
 ethnographischen, religion und medicinischen
bedeutung  [ברית המילה ומשמעויותיה ההיסטוריות, 
חברתיות, דתיות ורפואיות], מאת מחברים שונים. ברלין 

 Die ausubung der mezizoh, Sinai 1896; כרוך עם: 

Schiffer. פרנקפורט, 1906. ברית המילה עפ"י המקורות 
 Der theoretisch-practische - היהודיים. ◆ מוהל כדת

תאורטי-מעשי].  למוהל  ספר   ] mohel, Moritz Baum
 Die hygienische bedeutung  ◆  .1861 פרנקפורט, 

[החשיבות   der beschneidung, Carl Alexander
ומצב  גודל  ברסלאו, 1902.  המילה].  ברית  של  ההיגיינית 

משתנים.

פתיחה: $200

489. Six Books and Booklets about 
Circumcision – Germany
Geschichte der Judischen arzte, Richard Landau 
[History of the Jewish Doctors]. Berlin, 1895; 
Bound with: Judische arzte und ihr einfluss auf 
das Judentum, Simon Scherbel [Jewish Doctors 
and their Influence on Judaism]. Berlin-Leipzig, 
1905. Attached: writings in German, newspaper 
cuttings and tickets. ◆ Die beschneidung in ihrer 
geschichtlichen, ethnographischen, religion und 
medicinischen bedeutung [Circumcision and its 
historical, social, religious and medical implica-
tions] by different writers. Berlin 1896; Bound 
with: Die ausubung der mezizoh, Sinai Schiffer. 
Frankfurt, 1906. Circumcision according to 
Jewish sources. ◆ Mohel - Der theoretisch-prac-
tische mohel, Moritz Baum [book for the Mohel 
– theory and practice]. Frankfurt, 1861. ◆ Die 
hygienische bedeutung der beschneidung, Carl 
Alexander [hygienical significance of circumci-
sion]. Breslau, 1902. Various sizes and condition.

Opening Price: $200

490. חוברות-שירה ושירונים יהודיים – גרמניה
9 חוברות שירים יהודיים וציוניים. גרמניה, 1886-1910. 

ביניהן: חוברת שירים "הדר הכרמל והשרון" מאת ד"ר לאו 

הירשפלד (Dr. Leo Hirschfeld), חוברת עם תוי-נגינה 

בהוצאת "יהודה הצעיר", חוברת בהוצאת אגודת "חשמו־

נאה" ועוד. רשימה תשלח למעונינים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

490. Jewish Songs Booklets 
– Germany
9 Booklets with Jewish and Zionist songs. 
Germany, 1886-1910.
Including: Songs booklet "Hadar HaCarmel 
VeHasharon" by Dr. Leo Hirschfeld, booklet 
with musical notations published by "Yehudah 
HaZa'ir", booklet published by "Hashmonea" 
society and more. A detailed list will be supplied 
upon request. Various sizes and conditions.

Opening Price: $200

491. אלמנך יהודי – פראג, 1933-1938
פראג,  כרכים.   5 יהודי],  [אלמנך   Judischer almanach

שנות ה-30.

כתב-עת יהודי בעריכת פליקס וולטש. בין הכותבים: פרנץ 

טשרניחובסקי.  ביאליק,  ברוד,  מקס  ברגמן,  הוגו  קפקא, 

יהודי  שנה  [לוח   Zidovsky calendar na rok 5695 ◆
ותמונות  מאמרים  עברי,  שנה  לוח  כולל  תרצ"ה].  לשנת 

מארץ-ישראל. מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $200

491. Jewish Almanach – Prague, 
1933-1938
Judischer almanach [Jewish Almanach], 5 vol-
umes. Prague, 1930's.
Jewish periodical edited by Felix Weltch. 
Amongst the writers: Franz Kafka, Hugo 
Bergman, Max Brod, Bialik, Tchernichovsky. ◆ 
Zidovsky calendar na rok 5695 [Jewish clanedar 
for 1935]. Including a Hebrew calendar, essays 
and photographs of Eretz Israel. Fair-good 
condition.

Opening Price: $200
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492. פספורט – ליטא – מלחמת העולם 
הראשונה

הגרמני  הממשל  מטעם  [פספורט]   Pass  – פאס 

 utsche verwaltung im gebiet) המזרח  באיזור 

חותמות-דיו  עם   ,(des oberbefehlschabers ost
"Verwaltungsgebiet Litauen" – הִמנהל בליטא. כולל 

בדרכון  הכיתוב  שלה.  וטביעת-אצבע  הבעלים  תצלום 

נדפס בגרמנית וביידיש; נתון במעטפה מקורית, איכותית, 

עליה מופיע כיתוב ביידיש בכתב-יד. 15 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

492. Passport – Lithuania – World 
War I 
Pass [Passport] issued by the German regime 
in the east (Deutsche verwaltung im gebiet 
des oberbefehlschabers ost), ink-stamp " 
Verwaltungsgebiet Litauen" – administration 
in Lithuania. Includes holder's photograph and 
finger-print. Writing within passport printed in 
German and Yiddish; held in original envelope, 
with handwritten inscription in Yiddish. 15cm. 
Good condition.

Opening Price: $200

493. הזמנה לחתונה ומסמכים – משפחות 
אלקן-וייספלד

אלקן-וייספלד  משפחות  של  ומסמכים  לחתונה  הזמנה 

בח־ הקשורים  מסמכים  שלשה  ביניהם,  גרמניה.  מקלן, 

יהודי-גרמני  פסל   ,(1877-1960) אלקן  בנו  של  תונתו 

יליד דורטמונט (Dortmund), אשר למד אמנות במינכן 

באיטליה  בצרפת,  ויצר  חי   ,(Karlsruhe) ובקרלסרוהה 

בפיסול  במיוחד  הידוע  במתכת,  הפיסול  אמן  ובישראל; 

ומצבות  באנדרטאות  ואישים,  מנהיגים  של  דיוקנותיהם 

שפיסל, וכן ביצירת מנורת הכנסת.

 Jacob) וייספלד  יעקב  מר  של  חתונתם  סעודת  תפריט 

 ,(Nettchen Düring) דרינג  נטשן  וגברת   (Weissfeld
נוֹ  אוקטובר 1888. ◆ הזמנה מפוארת לחתונתם של מר בֶּ

 Paula) וייספלד  פאולה  וגברת   (Benno Elkan) אלָקן 

בגוף  בינואר 1912.   14 ביום  בקלן  שנערכה   (Weissfeld
שתושמענה  מוסיקליות  יצירות  תריסר  פירוט  ההזמנה 

 Liederkranz und ◆ .במהלך החתונה ותפריט הסעודה

חתונתם  לכבוד  וספר-תמונות]  [זר-שירים   Bilderbuch
שירים   .1912 ינואר  קלן,  אלקן.  מקס  מתנת  הנ"ל,  של 

עצמית,  בהוצאה  עמ'   14 בת  חוברת  אישיים.  ואיורים 

אינה ידועה ביבליוגרפית. ◆ טיוטת דו-שיח שחיבר מקס 

אלקן, לכבוד חתונתם של בני-הזוג הנ"ל. קלן, ינואר 1912. 

גודל  בסטנסיל.  ומשוכפלת  במכונת-כתיבה  מודפסת 

משתנה, מצב בינוני-טוב. 

פתיחה: $200

493. Wedding Invitation and 
Documents – Elkan-Weissfeld 
Families 
Invitation for the wedding of Elkan-Weissfeld 
families of Cologne, Germany. Including three 
documents related to the wedding of Benno 
Elkan (1877-1960), a Jewish-German sculptor 
born in Dortmund, who studied art in Munich 
and Karlsruhe, lived and created in France, italy 
and Israel; master of metal sculptures, famous in 
particular for the protomes of leaders and public 
figures, for statues and tomb-stones as well as 
for the Knesset Menorah which he sculpted.
Dinner menu of Mr. Jacob Weissfeld and Mrs. 
Nettchen Düring's wedding dinner, October 
1888. ◆ Elaborate invitation for the wedding 
of Mr. Benno Elkan and Mrs. Paula Weissfeld 
held in Cologne on January 14 1912. The invita-
tion lists a dozen of musical pieces to be played 
during the wedding and the dinner's menu. 
◆ Liederkranz und Bilderbuch [songs-wreath 
and pictures-book] in honor of the above wed-
ding, gift of Max elkan, Cologne, January 1912. 
Personal songs and illustrations. a 14-page 
booklet self-published, bibliographically un-
known. ◆ Draft of dialogue composed by Max 
Elkan in honor of the above mentioned couple. 
Cologne, January 1912. Typewritten and sten-
ciled. Various sizes, fair-good condition.

Opening Price: $200

492
493
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494. שיר-חתונה – דיסלדורף, 1906
 Zur Vermählung von Fräulein Johanna Schüler
mit Herrn Carl Cohn. [שיר-חתונה על-פי לחן עממי], 
לכבוד חתונתם של גברת יוהאנה שילר ואדון קארל כהן. 

דיסלדורף (Düsseldorf), דצמבר 1906.

איורים,  שמונה  מלווה  מחורזים,  בתים  שבעה  בן  שיר 

דק  נייר  על  מודפס  אר-נבו;  בסגנון  בני-זוג  איור  בראשו 

טוב.  מצב  ס"מ.   114X13 וארוך.  צר  בפורמט  כתום,  בצבע 

סימני-קיפול. קרעים בחלקו העליון.

פתיחה: $180

494. Wedding Song – Düsseldorf, 
1906  
Zur Vermählung von Fräulein Johanna Schüler 
mit Herrn Carl Cohn. [Wedding-song accord-
ing to a folk melody], in honor of the wedding 
of Mrs. Johanna Schüler and Mr. Carl Cohn. 
Düsseldorf, December 1906.
Song consists of seven rhymed verses, accompa-
nied by eight illustrations, starting with an art 
nouveau style illustration of a couple; printed on 
thin orange paper, in a long and narrow format. 
114X13cm. Good condition. Folding marks. Tears to 
upper part.

Opening Price: $180

495. אספה בנושא גירוש אוסטריה, 1938
חוג  חיפה,   – הכללים  הציונים  התאחדות  מטעם  כרזה 

החלוצות,  בבית  לאספת-עם  הזמנה  אירופה.  מערב  עולי 

בנושא "גרוש אוסטריה".

הנואמים: אניטה מילר-כהן, עו"ד שהם-פינקלשטין ועו"ד 

יעקב קליבנוב. 48X32 ס"מ. מצב טוב. מקופלת.

פתיחה: $150

495. Meeting Concerning the 
Austrian Deportation, 1938
Poster published by Hit'achdut HaTziunim 
HaKlaliyim – Haifa, Circle of Western 
Europe Olim. Invitation to a meeting in 
Beit HaChalutzot, concerning the "Austrian 
Deportation".
Speakers: Anita Miller-Cohen, Adv. Shoham-
Finkelstein and Adv. Ya'akov Klivanov. 48X32cm. 
Good condition. Folded.

Opening Price: $150

496. ירחון לתרבות יהודית ופוליטיקה – 
גרמניה, 1913-1914

לתרבות  ירחון   ,Die Freistatt - AllJüdische Revue
 Julius) קאופמן  יוליוס   – בעריכת  ופוליטיקה,  יהודית 

 .1914 אפריל  עד   1913 אפריל  גרמניה,   .(Kaufmann
תריסר גליונות. גרמנית.

דיונים בנושאי דת, פוליטיקה, חברה ותרבות יהודית. בין 

הכותבים: אלזה לסקר-שילר, חיים נחמן ביאליק, בורוכוב, 

ואחרים. 736 עמ', 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים בשולי הדפים. 

כריכה קרועה מעט, חותמות.

פתיחה: $120

496. Periodical for Jewish Culture 
and Politics – Germany, 1913-1914  
Die Freistatt - AllJüdische Revue, monthly mag-
azine for Jewish culture and politics, edited by 
Julius Kaufmann. Germany, April 1913 to April 
1914. A dozen issues. German.
Discussions about religion, politics, society and 
Jewish culture. Amongst the writers: Else Lasker-
Schuller, Chaim Nachman Bialik, Borochov and 
others. 736 pages, 23cm. Good condition. Stains at 
edges of leaves. Binding somewhat torn, ink-stamps.

Opening Price: $120

497. עתון לענייני הגירה מגרמניה - ברלין, 
1922-1934

 Hilfsverein בהוצאת  כתב-עת   ,korrespondenzblatt
ליהודים  העזרה  [אגודת   der Deutschen Juden

גרמנים]. ברלין, 1922-1934. 13 גליונות לא רצופים.

ואפש־ לתנאים  בנוגע  רבה  אינפורמציה  כולל  גליון  כל 

למלחמת  שקדמו  בשנים  שונות  לארצות  הגירה  רויות 

חלודה.  כתמי  טוב,  מצב  ס"מ.   31.5 כרך  השניה.  העולם 

מעט קרעים וחותמות-ספריה.

פתיחה: $120

494
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497. Immigration from Germany – 
Berlin, 1922-1934  
Korrespondenzblatt, periodical published by 
Hilfsverein der Deutschen Juden [Society for 
Assistance to German Jews]. Berlin, 1922-1934. 
13 non-consecutive issues. Each issue contains 
information regarding conditions and possibili-
ties for emigrating to various countries during 
the years prior to World War II. Volume 31.5cm. 
Good condition, foxing marks. Few tears and 
library-ink stamps.

Opening Price: $120

498. כלכלה יהודית / אקדמאים יהודים – שתי 
חוברות – וינה

דער  אין  לעבן  עקאנאמישן  יידישן  פונם  פראבלעמען 

היהודים],  הכלכליים  בחיים  [הקשיים  איבערגאנג-צייט 

 Esra - ◆ .אלכסנדר חשין וצבי אוורבוך. וינה, 1921. יידיש

Monatsschrift des Judischen Akademikers [עזרה 
כולל   .1919 ינואר  וינה,  היהודים].  האקדמאים  ירחון   -

מאמרים מאת הוגו ברגמן ואחרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

498. Jewish Economy / Jewish 
Academics – Two Booklets – Vienna 
Problemen funm yidishn ekonomishn lebn in 
der ibergang-tsayt [difficultires in Jewish eco-
nomic life], Alexander Heshin and Zvi Averbuch. 
Vienna, 1921. Yiddish. ◆ Esra - Monatsschrift 
des Judischen Akademikers [Ezra – periodical 
of Jewish Academics]. Vienna, January 1919. 
Includes articles by Hugo Bergman and others. 
Size and condition varies.

Opening Price: $100

499. אגודה ציונית-אקדמית – חוברת ליום 
השנה ה-15, 1948

 Z.A.G [Zionistisch Akademischen Gesellschaft]
בהוצאת  כתב-עת   .Blaetter, zum 15 Geburtstage

אגודה ציונית אקדמית. [גרמניה? מארס 1948].

כתיבה  במכונת  מודפסת  פשוטה,  הומוריסטית,  חוברת 

קק"ל.  ותעמולת  הציונות  ברוח  איורים  עם  בשחור-לבן, 

גרמנית. [1], 9, [1] דף, 25X17 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $120

499. Zionist-Academic Society – 
Booklet for 15th anniversary, 1948
Z.A.G [Zionistisch Akademischen Gesellschaft] 
Blaetter, zum 15 Geburtstage. Periodical pub-
lished by a Zionist academic society. [Germany? 
March 1948]. Humoristic, simple booklet, type-
written in black and white, with illustrations 
inspired by Zionism and JNF. German. [1], 9, [1] 
leaves, 25X17cm. Good condition. Few stains.

Opening Price: $120

500. שלשה ספרי יֹובל – פראג / וינה
 ,Neue wege – festschrift…"bar kochbea" in prag
[דרכים חדשות, עשור לעמותת "בר-כוכבא" בפראג, -1893

גרמנית.  ואיורים.  שירים  רשימות,   .1903 פראג,   ,[1903

ספר   ,funfzig semester "barrissia" – festschrift  ◆
יובל לציון 50 סמסטרים לאגודת "בריסיה". פראג, 1928. 

אקדמאים.  יהודים  צעירים  איגוד   – בריסיה"   – "אביבה 

 Festschrift  ◆ גרמנית.  שונים.  כותבים  של  מאמרים 
 zur feier des 100 semesters der akademischen
ל"קדימה", -1883 היובל  verbindung kadimah [ספר 
הסטודנטים  אגודת   - "קדימה"   .[1933 [וינה,   .[1933

הרצל.  תאודור  ידי  על  יוסדה  בוינה,  הראשונה  היהודית 

מודפסת  תמונה  כולל  פרויד.  זיגמונד  האגודה:  חברי  בין 

גרמנית.  הספר.  בפתיחת  בכתב-יד  ברכתו  עם  הרצל  של 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

500. Three Jubilee Books – Prague / 
Vienna 
Neue wege – festschrift…"bar kochbea" in 
prag, [New ways, tenth anniversary of "Bar 
Kochba" association in Prague, 1893-1903], 
Prague, 1903. Essays, poems and illustra-
tions. German. ◆ Funfzig semester "barrissia" 
– festschrift, jubilee book to commemorate 50 
semesters of "Barrissia" association. Prague, 
1928. "Aviva-Barrissia" – organization of young, 
non-academic, Jews. Articles by various writers. 
German. ◆ Festschrift zur feier des 100 semesters 
der akademischen verbindung kadimah [Jubilee 
book of "Kadimah", 1883-1933]. [Vienna, 1933]. 
"Kadimah" – first association of Jewish students 
in Vienna, founded by Theodor Herzl. Amongst 
the members: Sigmund Freud. Includes a printed 
photograph of Herzl with his handwritten bless-
ing at the beginning of the book. German. Size 
and condition varies.

Opening Price: $180

499
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501. אוסף מסמכים – משפחת ּבֹוֶדק – וינה
וט־ וינה  ּבוֶֹדק.  משפחת  ובנות  בני  של  מסמכים  ארכיון 

ריאסט, שנות העשרה עד שנות ה-50 של המאה ה-20.

הארכיון כולל מסמכים מזהים, תעודות, אישורים וניירת 

של נוסן (נתן) בודק, גיטל בודק, סלומאה בודק; ביניהם: 

כרטיסי ביקור, גלויות ומעטפות של בית המסחר של נתן 

בודק, סוחר ויבואן. כ-40 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

501. Collection of Documents – 
Bodek Family – Vienna 
Documents archive of the Bodek family. Vienna 
and Trieste, 1910's to the 1950's.
Archive contains identity documents, diplomas, 
certificates and Nussen (Nathan) Bodek's docu-
ments, Gitel Bodek, Salomea Bodek; postcards 
and envelopes of Nathan Bodek's store. Nathan 
Bodek was a merchant and importer. About 40 
items. Various sizes and conditions.

Opening Price: $400

502. ספר אגודת "אחווה" לשנת 1866 – לייפציג
ספר   – [אחווה   Achawa – Vereinsbuch fur 1866

האגודה לשנת 1866]. לייפציג, [1865]. שנה שניה.

מורים,  אגודת  "אחווה",  היהודית  האגודה  של  ספר-שנה 

אלמנות-מורים ויתומים בגרמניה.            , XVI ,240 עמ', 20 

ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $120

XXVI

502. Book of "Achawa" Society for 
1866 – Leipzig 
Achawa – Vereinsbuch fur 1866 [Achawa – 
Society's book for 1866]. Leipzig, [1865]. Second 
year.
Yearbook of the Jewish society "Achawa", a 
teachers' society,  in Germany. Includes articles, 
reports, poems and a calendar for 1866. XXVI, 
240, XVI pages, 20cm. Good condition. Stains.

Opening Price: $120

503. זכויות-נשים – חיבור בהוצאה מצומצמת – 
ירושלים, 1943

Mother-right and Biblical Judaism [זכויות אמהות 
 Dr. הוצאת .Walter Koshland ויהדות מקראית], מאת

Peter Freund, ירושלים, 1943.
במכונת- נדפס  בזכויות-נשים.  העוסק  סוציולוגי  חיבור 

 22 עמ',   125 עותקים.  ב-100  בסטנסיל,  ושוכפל  כתיבה 

ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

503. Women's Rights – Limited 
Edition – Jerusalem, 1943
Mother-right and Biblical Judaism by Walter 
Koshland. Dr. Peter Freund publishing, 
Jerusalem, 1943. Sociological composition con-
cerning women's rights. Typewritten, 100 copies 
stenciled. 125 pages, 22cm. Good condition.

Opening Price: $120

504. מגזין יהודי – גליונות ראשונים – ברלין, 
1929

Das Judische Magazin [המגזין היהודי], ירחון. ברלין, 
1929. גליונות 1-2 מן השנה הראשונה.

דמויות  יהודית,  אמנות  בנושא  מאמרים  מגוון  כוללים 

יהודיות בולטות, תצלומים מארכיוני הקק"ל, ועוד. לגליון 

השני מצורפות שתי גלויות לחתימת מנוי לעתון. 62; 64 

עמ', 24 ס"מ. מצב בינוני. קרעים, דפים ועטיפות מנותקים 

או מנותקים חלקית.

פתיחה: $120

501
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504. Jewish Magazine – First Issues – 
Berlin, 1929 
Das Judische Magazin [Jewish Magazine], 
monthly periodical. Berlin, 1929. Issues 1-2 of 
the first year.
Contains varied articles about Jewish art, 
prominent Jewish figures, photographs of JNF 
archives and more. Two postcards are attached 
to the second issue for subscribers. 62; 64 pages, 
24cm. Fair condition. Tears, detached leaves and 
covers or partly detached.

Opening Price: $120

505. הקהילה היהודית של שפנדאו – ברלין, 
 1929

 Aud ser Chronik der Spandauer Judischen
Gemeinde, von Franz Kohstall [כרוניקה של הקהילה 

היהודית של שפנדאו]. שפנדאו (שכונה בברלין), 1929.

איורים  הקהילה,  חברי  של  קצרות  רשימות-שמות  כולל 

ותצלום של בתי-כנסת. 64 עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב. קפלים 

ומעט  בלויה  מנותקת,  עטיפה  הראשונים.  הדפים  בפינות 

קרועה.

פתיחה: $150

505. Jewish Community of Spandauer 
– Berlin, 1929
Aud ser Chronik der Spandauer Judischen 
Gemeinde, von Franz Kohstall [chronicle of the 
Jewish Community of Spandauer]. Spandauer  
(neighborhood in Berlin), 1929. Included short 
lists of community members names, illustra-
tions and a photograph of synagogues. 64 pages, 
23.5cm. Good condition. Folds to corners of first 
leaves. Detached cover, worn and a little torn.

Opening Price: $150

506. ספר שנה של אגודת בית-הכנסת של קלן, 
1934

 .Jahrbuch der Synagogengemeinde Köln, 1934
 Dr. מו"ל:  קלן,  של  בית-הכנסת  אגודת  של  ספר-שנה 

Siegfried Braun. קלן, 1934. 
וחוץ  פנים  ותצלומי  בקהילה  חברים  של  תצלומים  כולל 

עמ',  המו"ל. 104  של  בכתב-ידו  הקדשה  הכנסת.  בית  של 

22 ס"מ. מצב טוב. כריכה מעט רופפת, נזקים בשדרה.

פתיחה: $150

506. Yearbook of Köln's Synagogue 
Society, 1934 
Jahrbuch der Synagogengemeinde Köln, 1934. 
Yearbook of the Society of Köln's Synagogue, 
publisher: Dr. Siegfried Braun. Köln, 1934.
Includes photographs of the community mem-
bers and photographs of the synagogue's interior 
and exterior. Publisher's handwritten dedica-
tion. 104 pages, 22cm. Good condition. Binding 
somewhat loose, damages to spine.

Opening Price: $150

507. Manuscripts, Memoires and 
Sermons in German – Four Items
Notebook, contains three sermons handwritten 
by three different men of the Grünfeld family. 
1882, 1884 and 1915. ◆ Prayer booklet of Mainz 
synagogue - Haupt-Synagoge zu Mainz. At the 
end – 19 pages of handwritten additions, prob-
ably by Moses Marx, [1891]. ◆ Meinen Kindern, 
Nathan Marx [My Children]. Typewritten com-
position duplicated in lithographic printing, writ-
ten for children, between the two world wars. The 
author writes about his life as a German-Jew. Leaf 
with handwritten inscription dated 1923 precedes 
the first title-page. ◆ Handwritten diary, 1935-
1937. Author's name not mentioned. Various sizes 
and conditions.

Opening Price: $200

508. מזמורי תהלים לכבוד הקיסר ווילהלם 
ה-1 – אמשטרדם

אדונינו  הלדת  ביום  יאמרו  אשר  ותפלה  תהלים  מזמורי 

פרופס,  דוד  דפוס  יר"ה.  הראשון  וויללעם  החסיד  המלך 

אמשטרדם, המחצית הראשונה של המאה ה-19.

פרופ'  מאוסף  כתמים.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.  עמ', 19.5   [3]

שמעון אברמסקי. אינו ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $150

השער הראשון. ◆ יומן בכתב-יד, 1935-1937. שם המחבר 

אינו נזכר. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

507. כתבי-יד, פרקי-זכרונות ודרשות בגרמנית – 
ארבעה פריטים 

מחברת, מכילה שלש דרשות בכתב-ידם של שלשה גברים 

 1884  ,1882  .(     ) גרינפלד  משפחת  בני  שונים 

Haupt-  – במיינץ  בי"כ  של  תפלות  חוברת   ◆ ו-1915. 

Synagoge zu Mainz. בסופה – 19 עמ' תוספות בכתב-
 .[        ] ,(Moses Marx) יד, כנראה מאת משה מרקס

שלי].  [הילדים   Meinen Kindern, Nathan Marx  ◆
חיבור מודפס במכונת-כתיבה ומשוכפל בדפוס ליטוגרפי, 

נכתב עבור ילדים, בין שתי מלחמות העולם. מחברו כותב 

בו על אורח חייו כיהודי-גרמני, קבלת-שבת, תפלות בבית 

הכנסת ועוד. דף עם רישום בכתב-יד משנת 1923 לפני דף 

1891

Grünfeld
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509. הזמנה ל"חתונת זהב" – וינה, 1905
הזמנה ל"חתונת-זהב" של זוג יהודי. וינה, 1905.

מוזהבת  בהטבעה  שמותיהם.  ציון  ללא  הזוג,  בני  תמונת 

נטבעו מגן דוד, האותיות "ב"ה", שני ענפים ומלאך אוחז 

חץ וקשת. דף עבה, 16.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $100

508. Psalms in Honor of Emperor 
Wilhelm I – Amsterdam
Psalms and prayers to be cited on the birthday of 
our lord the King Wilhelm I. Printed by David 
props, Amsterdam, first half of 19th century.
[3] pages, 19.5cm. Good condition. Few stains. 
From Prof. Chimen Abramsky's private collec-
tion. Bibliographically unknown.

Opening Price: $150

509. Invitation to "Golden 
Aniversary" – Vienna, 1905 
Invitation to "Golden Anniversary" of a Jewish 
couple. Vienna, 1905.
Picture of the couple, without there names. A 
gold embossing of a Maggen David and the let-
ters "B"H", two branches and an angel holding 
an arch and arrow. Heavy- paper leaf, 16.5cm. 
Good condition. Few stains.

Opening Price: $100

510. דרשה לכבוד קיסר פרוסיה וילהלם 
הראשון – גלייוויץ, 1861

 Festrede gesprochen bei חורים,  בן  מלכך 
 Gelegenheit des in der Synagoge als dem
 Krönungstage… Ihrer Majestäten, des Königs
הרב  מאת   ,Wilhelm I. und der Königin Auguste

דוד דייטש. גלייוויץ (Gleiwitz, גרמניה) 1861.

נאום שנישא בבית הכנסת, לכבוד קיסר פרוסיה פרידריך 

גרמנית.  אוגוסטה.  הקיסרית  ואשתו,  הראשון  וילהלם 

מעטפת.  שער  ובלאי.  כתמים  טוב.  מצב  עמ'.   13 ס"מ.   18

מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $120

510. Sermon in Honor of Kaiser of 
Prussia Wilhelm I – Gleiwitz, 1861  
Malkecha Ben Chorim, Festrede gesprochen 
bei Gelegenheit des in der Synagoge als dem 
Krönungstage… Ihrer Majestäten, des Königs 
Wilhelm I. und der Königin Auguste, by 
Rabbi David Deutch. Gleiwitz, (Germany) 
1861. Speech held in synagogue, in honor of 
Prussia's Kaiser Friedrich Wilhelm I and his 
wife, Augusta. German. 18cm. 13 pages. Good 
condition. Stains and wear. Title cover. From Prof. 
Chimen Abramsky's private collection.

Opening Price: $120

508

509

510
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511. שני ספרי תפלות ומזמורים לכבוד מלכים 
I – ומנהיגים

זמרת עריצים. מנטובה, 1807. קובץ שירים בעברית, עם 

הקובץ  בראש  בונפרטה.  נפוליון  לכבוד  איטלקי,  תרגום 

קהילות  לכל  הגדולה  הסנהדרין  רבני  של  קורא  קול 

ישראל, שהקים נפוליון בפריז, להתפלל בעד נצחונו של 

נפוליון. עברית ואיטלקית. 43 עמ', 19 ס"מ. כתמים ופגעי-

ישראל,  באהלי  וישועה  רנה  קול  לתודה,  מזמור   ◆ עש. 

תרכ"ו  זיטומיר,  גאטטלאבער.  הכהן  בער  אברהם  מאת 

ני־ אלכסנדר  הקיסר  אדונינו  את  ה'  הציל  "ביום   .(1866)

קאלאייעוויטש י"ה מכף כל אויבו...". כולל שער ברוסית. 

ד"ר  של  הפרטי  מאוספו  קשים.  כתמים  ס"מ.   20 עמ',   15

ישראל מהלמן. 

פתיחה: $300

511. Books of Prayers and Psalms in 
Honor of Kings and Leaders - I 
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. 43 pages, 19cm. 
Stains and moth damages. ◆ Mizmor LeToda, Kol 
Rina VeYeshu'ah Be'Ohaley Israel, by Avraham 
Ber HaCohen Gottlober. Zitomir, (1866). 
"On the day that G-d saved our lord Emperor 
Nikolayovich from his enemies…". Title page in 
Russian. 15 pages, 20cm. Remarkable stains. From 
Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $300

512. שני ספרי תפלות ומזמורים לכבוד מלכים 
II - ומנהיגים

דרוהוביץ',  געלבארד.  צבי  יהודה  רבי  מאת  היובל,  ספר 

תרנ"ח [1898]. לציון חמישים שנה מיום עלייתו של "שמש 

הראשון,  יוזף  פראנץ  הקיסר  והמאיר",  המזהיר  החיים, 

מצב  ס"מ.   20 עמ',   28  .1848 בשנת  מלכותו"  כסא  "על 

יעקב  מאת  ונחמה,  אבל   ◆ בשוליים.  קרעים  בינוני-טוב. 

אלישבע  המלכה  מות  "על   .1899 תרנ"ט  וינה,  פישער. 

[המלכה אליזבט הראשונה נ"ע, עלתה השמימה...". כולל 

שער בגרמנית. 14 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. מאוספו הפרטי 

של ד"ר ישראל מהלמן. 

פתיחה: $300

512. Books of Prayers and Sogs in 
Honor of Kings and Leaders - II  
Sefer HaYovel, by Rabbi Yehuda Zvi Gelbard.  
Drogobych, [1898]. Noting fifty years since 
the rise of "The Sun of Life, Shining and 
Illuminating", Emperor Franz Joseph I "To the 
Throne" in 1848. 28 Pages, 20cm. Fair-good con-
dition. Tears to margins. ◆ Evel Unechamah, by 
Ya'akov Fisher. Vienna, 1899. "On the passing 
of queen Elizabeth I…". Title page in German. 
14 pages, 21cm. good condition. From Dr. Israel 
Mehlman's private collection.

Opening Price: $300

513. חידודים ובדיחות - מספרי מרדכי ווייסמאן 
חיות – וינה

 .1882 וינה,  חיות.  ווייסמאן  מרדכי  מאת  ומוסר,  חכמה 

בחרו־ ערוך  דברים...  שיחות  ומגיד  הוא  משלים  "ממשל 

זים...". ◆ חתן בראשית עם חתן תורה, מאת מרדכי ווייס־

דרך  להביא...  'בראשית',  "למלת   .1883 וינה,  חיות.  מאן 

בכתב-ידו  וחידודים  חידות  נוספו  השער  בדף  נוטריקון". 

מרדכי  מאת  דבדיחותא,  מילי   ◆ חזן.  יוסף  יצחק  רבי  של 

אחוזים  מחכמים  "מכתמים   .1884 וינה,  חיות.  ווייסמאן 

513. Jokes – Books by Mordechai 
Weissmann Chajes – Vienna
Chochma U-Mussar, by Mordechai Weissmann 
Chajes. Vienna, 1882. ◆ Chatan Bereshit im 
Chatan Torah, by Mordechai Weissmann 
Chajes. Vienna, 1883. Riddles and jokes have 
been added on title page by Rabbi Yitzchak Yosef 
Hazan. ◆ Miley DeBedichuta, by Mordechai 
Weissmann Chajes. Vienna, 1884. Ink-stamp 
of Rabbi Yitzchak Yosef Hazan. 16.5cm. Good 
condition. Original title-covers, in hard-bindings. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $250

ס"מ.   16.5 חזן.  יוסף  יצחק  רבי  של  חותמת  בחרוזים...". 

המ־ המעטפות  את  כוללים  העותקים  שלשת  טוב.  מצב 

ד"ר  של  הפרטי  מאוספו  קשות.  בכריכות  נתונים  קוריות, 

ישראל מהלמן.

פתיחה: $250

514. ספרי שירה ומחזות שנדפסו בוינה, המאה 
ה-19

נעמנים  נטעי  וינה:  בעיר  שנדפסו  ומחזות  שירה  ספרי   6

גורל   ◆  .1814 בערגער,  גבריאל  מאת  קדם,  ארץ  מני 

קלמן  מאת  ואסתר,  מרדכי  מעשה  כולל  חבור  הצדיקים, 

ועטרת  תפארת  שירי  דוד,  ניר   ◆  .1821 ביסטריץ,  קאהן 

לגאון עוזנו... דוד בן ישי מלך ישראל, מאת שלום הכהן, 

לחלקי  מיוחדים  ושערים  המחבר  פורטרט  כולל   .1834

בעשרה  ישראל...  צבאות  שר  יהושע,   ◆ השונים.  הספר 

שושנים,  אגודת   ◆  .1853 קעוואלל,  בנימין  מאת  שירים, 

כולל שירי שפת עבר, מאת יעקב ביברינג, 1876. ◆ זה דוֹד 

ַיא, מאת חנינא ליפא  וזה ֵרעו, או שני ֵרעים במלחמת ַלמִּ

ראבינאוויטש, 1883. גודל ומצב משתנים. מאוספו הפרטי 

של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $350



204 | ינואר 2010

515. חמש חוברות תקנות מגרמניה, 1849-1910
 Bericht über den Verein zur Beforderung von
  Handwerkern unter den Israeliten Mecklenburgs
 .1849 מקלנבורג,  מלאכה].  בעלי  יהודים  עבור  [תקנות 

 Neue Statuten für die Jüdische Gemeinde zu  ◆
בשטרליץ].  היהודית  לקהילה  חדשות  [תקנות   Strelitz
 Statuten fur den Israelitischen  ◆  .1868 שטרליץ, 

העוסקת  יהודית  אגודה  [תקנות   Wohltatigkeits
 Ravidiertes Statut  ◆  .1912 גרינשטאט,  בצדקה]. 
für die Israelitische kranken-unterstutzungs-
דנציג,  בחולים].  לתמיכה  יהודית  אגודה  [תקנות   kasse
Satzungen für die Israelitische Kultus-  ◆  .1901

היהודית  הקהילה  [תקנות   Gemeinde zu Bamberg
בבמברג]. במברג, 1910. גודל משתנה, מצב טוב מאד.

פתיחה: $400

514. Poetry Books and Plays Printed 
in Vienna, 19th Century  
6 Poetry books and plays printed in Vienna: 
Nit'ei Na'amanim mini Eretz Kedem, by Gabriel 
Berger, 1814 ◆ Goral HaZadikim, composition 
including the story of Mordechai and Esther, by 
Kalman Kahn Bistritz, 1821. ◆ Nir David, Shirei 
Tife'eret Veateret LeGa'on Uzeinu…David ben 
Ishai Meleck Israel, by Shalom Cohen, 1834. 
With author's portrait and special title-pages for 
the various parts of the book. ◆ Yehoshua, Sar 
Zeva'ot Israel…ten poems, by Binyamin Kwall, 
1853. ◆ Agudat Shoshanim, with Hebrew poems, 
by Ya'akov Bibring, 1876. ◆ Ze Dod Veze Re'o, 
O shnei Re'im beMilchemet Lamiya, by Hanina 
Lipa Rabinowitch, 1883. Various sizes and 
conditions. From Dr. Israel Mehlman's private 
collection.

Opening Price: $350

515. Five Booklets of Regulations, 
Germany, 1849-1910 
Bericht über den Verein zur Beforderung von 
Handwerkern unter den Israeliten Mecklenburgs 
[Regulations for Jewish Craftsmen]. Mecklenburg, 
1849. ◆ Neue Statuten für die Jüdische Gemeinde 
zu Strelitz [New regulations of Strelitz Jewish 
Community]. Strelitz, 1868. ◆ Statuten fur den 
Israelitischen Wohltatigkeits [Regulations of a 
Jewish Charity Association]. Gruenstadt, 1912. ◆ 
Ravidiertes Statut für die Israelitische kranken-
unterstutzungs-kasse [Regulation of a Jewish 
Society for Caretaking of the Sick]. Danzig, 
1901. ◆ Satzungen für die Israelitische Kultus-
Gemeinde zu Bamberg [Regulations of the 
Bamberg Jewish Community]. Bamberg, 1910. 
Various sizes, very good condition.

Opening Price: $400

516א. אוסף מסמכים מהעיר פיטשט – רומניה, 
1938-1940

פיטשט  בעיר  היהודית  הקהילה  מחיי  מסמכים   42

(Piteşt). רומניה, 1938-1940.
 Sigmund) בירמן  זיגמונד  מאת  מטעם  מכתבים 

של  היהודיות  הקהילות  פדרציית  נשיא   ,(Birman
היהודים  מספר  על  דו"חות  לקבל  בקשות  ובהם  רומניה, 

משרות  לתת  האוסר  חוק  בנושא  מכתב  פיטשט;  באזור 

ליהודים ולהעסיק עוזרות בית שגילן פחות מ-40; הזמנות 

לכינוסים וועדות; מכתבים בכתב יד: יהודי המבקש להיות 

על  לאישור  בקשה  השמש,  על  תלונה  בפיטשט,  שוחט 

הקמת מצבה, מכתב לנשיא הקהילה, מאת הורה אשר בנו 

הוכה, ועוד מסמכים שונים מענייני הקהילה השוטפים – 

כרוזים ומכתבים, בחלקם באה לידי ביטוי הצרת צעדיהם 

של היהודים, כחלק מהתפתחות חוקים אנטי-יהודיים.

גודל ומצב משתנים, מצב טוב. 

פתיחה: $800

516. אוסף מסמכים – במברג, 1934-1935
20 דפים בודדים שנדפסו בבמברג, (Bamberg, בוואריה), 

.1934-1935

אוסף מסמכים יהודיים מעניין מראשית השלטון הנאצי, 

ביניהם: תוכניה לאירוע גיוס כספים ל"קרן היסוד", כולל 

צירים  עבור  להצבעה  יהודים  מועמדים  רשימת  שירון; 

לערב  תכניה  החנוכה;  בימי  לאירוע  הזמנה  לעירייה; 

תרבות של "ברית התרבות היהודית בבוואריה"; מנשרים 

הזמנה  בבמברג;  הכנסת  בית  במבנה  בשימוש  הנוגעים 

לאירוע צדקה בבית הכנסת; טקס לציון 25 שנים לבית-

הכנסת; ועוד. גודל משתנה, כולם במצב טוב מאד.

פתיחה: $300

516. Collection of Documents – 
Bamberg, 1934-1935 
20 Single leaves printed in Bamberg, Bavaria, 
1934-1935.
Interesting collection of Jewish documents from 
the early days of the Nazi regime, amongst them: 
program of a fund-raising event for "Keren 
HaYessod", with booklet of songs; list of Jewish 
candidates for municipal counsil; invitation to 
a Hanukkah event; program of a cultural event 
of "Jewish Culture Society of Bavaria"; Letter 
from the "Jewish Culture Society of Bavaria" to 
its members, concerning registration; manifests 
concerning the usage of the Bamberg synagogue; 
invitation to a charity event in the synagogue; 
ceremony commemorating the 25th anniver-
sary of the synagogue; and more. Various sizes, 
all in very good condition.

Opening Price: $300
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516ב. ארכיון התאחדות היהודים ילידי הארץ – 
רומניה, 1911-1928

מידע  ועלוני  חוזרים  מכתבים,  מסמכים,  ◆ כ-100 
הארץ"  ילידי  היהודים  "התאחדות   ,1911-1928 מהשנים 

עוסקים  ברומניה.   (Uniunea Evreilor Pământeni)
בנושאים של תקנות, תעשייה, משפט, קשר בין הקהילות 

ועם ישראל ועוד.

הפוליטי  היהודי  הארגון  הייתה  היהודים"  "התאחדות 

המלך  ע"י  ב-1938  פוזר  ברומניה,  ביותר  והמוכר  הותיק 

האינטרסים  על  בהגנה  עסקה  ההתאחדות  השני.  קרול 

הארגון  בראש  ואנטישמיות.  באפליה  מאבק  היהודיים, 

עמד ד"ר וילהלם פילדרמן (ראה ספר מצורף).

גודל משתנה, מצב טוב. מסודרים באלבום. 

516b. Archive of the Union of 
Native Jews – Romania, 1911-1928
◆ About 100 documents, letters, circulars and 
information leaflets of the years 1911-1938, 
"Union of Native Jews" (Uniunea Evreilor 
Pământeni) in Romania. Documents concern-
ing regulations, industry, law, relations between 
the communities and the Jewish people, and 
more.
The "Jews Union" was the well-known Jewish 
political organization in Romania, and was 
cancelled in 1938 by King Carol the Second. The 
Union protected Jewish interests and fought dis-
crimination and Anti-Semitism. Dr. Wilhelm 
Filderman headed this organization. (See at-
tached book).
Size varies, good condition. Arranged in an album.
◆ Adevarul Asupra Problemei Evreeşti din 
Romania [The truth about the Jewish Problem 
in Romania]. Bucharest, 1925. By Wilhelm 
Filderman. List of Jewish soldiers who died, dis-
appeared or were injured during World War I.
LXXVIII, 208 pages, 27cm. Fair condition. Tears to 
first and last pages, brown paper.

Opening Price: $1200

516a. Collection of Documents 
from the City of Piteşt – Romania, 
1938-1940 
42 Documents of the Jewish Community in the 
city of Piteşt. Romania, 1938-1940.
Letters on behalf of Sigmund Birman, President 
of the Federation of Romanian Jewish 
Communities, with requests to receive reports 
about the number of Jews in the Piteşt area; letter 
regarding a law forbidding the employment of 
Jews and employing house-maids under the 
age of 40; invitations to conventions and com-
mittees; handwritten letters; a Jew requested 
to serve as a Shochet in Piteşt, complaint about 
the Shamash, request to approve erection of a 
tombstone, letter to the community's president 
by a parent whose child was beaten, and other 
documents concerning the current community 
matters – proclamations and letters, some men-
tion the restriction of Jewish activities as a result 
of the development of anti-Jewish laws.
Various sizes and conditions, good condition.

Opening Price: $800

LXXVIII

 Adevarul Asupra Problemei Evreeşti din ◆
ברומניה].  היהודית  הבעיה  על  [האמת   Romania
 Wilhelm) פילדרמן  וילהלם  מאת   .1925 בוקרשט, 

נעלמו  שמתו,  היהודים  החיילים  רשימת   .(Filderman
ונפצעו במלחמת העולם הראשונה.

     , 208 עמ', 27 ס"מ. מצב בינוני. קרעים בעמ' ראשו־
נים ואחרונים, נייר חום.

פתיחה: $1200

516
a  א

516
b  ב
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517. מכתב אישור-חוב בכתב-יד – לבוב, 1539
 Moszko) רבינוביץ'  מוצקו  של  בכתב-ידו  מכתב 

ממוען   ,(Medzibezh) ממז'יבוז'  יהודי   ,(Rabinowicz
 28 לבוב,  ושותפו.   (Piotr Niski) ניסקי  פיוטר  מר  אל 

באוגוסט 1539. 

זלוטי   22 חייב  הוא  כי  רבינוביץ,  מאשר  המכתב  בתוכן 

וגרוֹץ (Grosz) אחד. רבינוביץ מתחייב להשיב את הכסף 

בן  "משה   – בעברית  החתום  על  ובא  שנקבע  בתאריך 

דף  נשתמרה].  [לא  ובחותמת-שעווה  יצחק"  רבי  הקודש 

18.5 ס"מ. מצב בינוני. סימני קיפול וכתמים. מאוסף פרופ' 

שמעון אברמסקי.

פתיחה: $1000

518. כרוז-בחירות מקישינב – זאב ז'בוטינסקי
אונזערע קאנדידאטן [המועמדים שלנו], [רשימה מס'] 5 

– שטימע פאר דער אידישע מלוכה [בחירה למען מדינה 

יהודית]. כרוז בחירות מוקדם. קישינב, שנות ה-20.

זאב  ביניהם  הרשימה,  מנהיגי  תמונות  האחד  בצדו 

ז'בוטינסקי ומאיר גרוסמן. בצדו האחר סיסמאות המופ־

נות אל הבוחרים הציונים. 31.5X23 ס"מ. מצב טוב. סימני-

קיפול ומעט כתמים. נזקים שוקמו שיקום מקצועי.

פתיחה: $250

517. Debt-Confirmation 
Handwritten Letter – Lvov, 1539
Letter handwritten by Moszko Rabinowicz, a 
Jew of Medzibezh, addressed to Mr. Piotr Niski 
and his partner. Lvov, August 28 1539.
Rabinowicz confirms that he owes 22 Zloti and 1 
Grosz. Rabinowicz undertakes to return the debt 
in cash on the date agreed upon and signed in 
Hebrew – "Moshe ben HaKodesh Rabbi Yitzchak", 
with wax-seal [not preserved]. Leaf 18.5cm. Fair 
condition. Folding-marks and stains. From Prof. 
Chimen Abramsky's private collection.

Opening Price: $1000

518. Elections Proclamation from 
Kishinev – Ze'ev Jabotinsky
Unzere kandidatn [our candidates], [list 
number]5 – shtime far der yidishe melukhe 
[elections for a Jewish state]. Early elections 
proclamation. Kishinev, 1920's.
Photographs of the party's leaders appear on one 
side, amongst them Ze'ev Jabotinsky and Meir 
Grossman. On the other side slogans directed 
to Zionist voters. 31.5X23cm. Good condition. 
Folding-marks and a few stains. Damages were 
professionally restored.

Opening Price: $250
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519. צעירי ציון - אוקראינה, 1918
 (Натан Самойловичъ) 'מכתב תודה לנתן סמויילוביץ

על שנאם בכנס "שבוע פלשתינה" של תנועת "צעירי ציון" 

בעיר פאודוסיה (Feodosiya, אוקראינה). אוקטובר, 1918.

נדפס בדיו זהובה. בצדו השני רישום בכתב יד. אוקראינית. 

דף 30 ס"מ. מצב בינוני-טוב, קרעים קטנים בקווי הקיפול.

פתיחה: $120

519. Tzeirey Zion – Ukraine, 1918
Letter of thanks to Nathan Samoylovich (Натан 
Самойловичъ) for his speech during the 
"Palestine Week" convention of "Tzeirey Zion" 
movement in the city of Feodosiya, Ukraine. 
October, 1918.
Printed in golden ink. On the back a handwrit-
ten inscription. Ukrainian. Leaf 30cm. Fair-good 
condition, small tears to folding marks.

Opening Price: $120

520. פנחס רוטנברג – דו"ח על המצב באודסה, 
1919

 Rapport de Pierre [Pinchas] Routenberg,
 Membre de Conseil de Défense d' Odessa, sur la
 situation d'Odessa ocoupée par l'armée alliée, et
les conditions do son évacuation. פריס, יוני 1919. 

צבא  בידי  הכבושה  אודסה  של  למצבה  באשר  "דו"ח 

פייר  מאת  העיר",  של  לפינויה  והתנאים  הברית,  כוחות 

[פנחס] רוטנברג, חבר מועצת הבטחון של אודסה. כולל 

מכתב הקדמה בן שלשה עמודים. 20,      , 20 עמ', 31 ס"מ. 

מצב טוב. כתמים, קרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $300

III

520. Pinchas Routenberg – Report 
About the Situation in Odessa, 1919
Rapport de Pierre [Pinchas] Routenberg, Membre 
de Conseil de Défense d' Odessa, sur la situation 
d'Odessa ocoupée par l'armée alliée, et les condi-
tions do son evacuation. Paris, June 1919.
"Report about the situation of Odessa con-
quered by the Allied Forces, and the conditions 
for evacuation of the city", by Pierre [Pinchas] 
Routenberg, Member of the Odessa Defense 
Council. Attached a three-page letter of intro-
duction. 20, III, 20 pages, 31cm. Good condition. 
Stains, slight tears at borders. 

Opening Price: $300

521. האוטונומיה היהודית באוקראינה – קייב, 
1920

די אידישע אווטאנאמיע... אין אוקראינע – מאטעריאלן 

והמזכירות  היהודית  [האוטונומיה  דאקומענטן  און 

הלאומית באוקראינה – חומרים ומסמכים]. [קייב], 1920.

תעודות ומסמכים אודות הקהילות היהודיות באוקראינה. 

כולל שני נספחים ועדכונים. יידיש, קטעים ברוסית. 330, 

חלקית.  מנותקת  כריכה  כתמים,  טוב,  מצב  עמ'.   8  ,46

מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $150

521. Jewith Autonomy In Ukraine – 
Kiev, 1920
Di yidishe avtonomye…in Ukraine – materialn 
un dokumentn [The Jewish autonomy and the 
national secretariat in Ukraine – materials and 
documents]. [Kiev], 1920.
Documents about the Jewish communities in 
Ukraine. Including two appendices and updates. 
Yiddish, sections in Russian. 330, 46, 8 pages. Good 
condition, stains, binding partly detached. From 

522. הזמנות לחתונה – פולין, 1901-1903
 (Kalish) הזמנה לחתונתם של שמואל קויבער מקאליש

ורבקה זעגעל מקויל (קוֹלוֹ, Koło) בעיר קויל בבית אבי 

הכלה, [תרס"א 1901]. קרע חסר בפינת ההזמנה. 

מב־ לובעלסקי  בענדעט  שמואל  של  לחתונתם  הזמנה   ◆
בעיר  מקאליש  וואקסמאן  ביילא  עם   (Blaszki) לאשקי 

קאליש, תרס"ג [1903]. בצדן האחורי של שתי ההזמנות 

נכתבו בכתב-יד נאה מלים ותוי נגינה לשירים "מן המצר" 

ו"ממקומך". 26.5X21 ס"מ; 28X22 ס"מ. מצב טוב. כתמים, 

סימני-קיפול וקרעים.

פתיחה: $120

522. Wedding Invitations – Poland, 
1901-1903
Invitation to the wedding of Shmuel Koyber of 
Kalish and Rivka Zegel of Koło in the bride's 
father's home in Koło, [1901]. Tear with omission 
to corner. ◆ Invitation to the wedding of Shmuel 
Bendet Lubelsky of Blaszki and Baile Wachsman 
of Kalish in the city of Kalish, [1903].
On the back of both invitations are written in a 
fine handwriting verses and notes of two songs. 
26.5X21cm; 28X22cm. Good condition. Stains, 
folding marks and tears.

Opening Price: $120

Prof. Chimen Abramsky's private collection.

Opening Price: $150

522
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523. פנקס-מזכרת – לטביה
העשרה  שנות   ,[?Talsi] לטביה  בכתב-יד.  פנקס-זכרונות 

של המאה ה-20.

דוד והמלה "ציון" ומסביב  באחד מדפי הפנקס ציור מגן 

לבור  בואנו  יום   / תאוו  חנם  תקוו  "שווא  עברי:  כיתוב 

בכתב  הפנקס  מרבית  חיים...".  בעודנו  הלא   / קברנו 

קירילי. 12.5X7.5 ס"מ. מצב בינוני.

פתיחה: $150

524. תעודה מפוארת – אגודה מוסיקלית-
תיאטרלית – לידא, 1912

משה  לכבוד  מפוארת  תעודת-הוקרה   – כהן!"  משה  "ה' 

כהן, נדפסה על קרטון בדיו זהובה. לידא (Lida, בלארוס), 

אפריל 1912.

המוסיקלית- החברה  הנהלת  מטעם  כהן  למר  נתנה 

השלישי  השנה  ביום  לידא,  של  תיאטרלית-ִזמרתית 

שלה.  התרבותיים  לאינטרסים  דאגתו  עבור  לקיומה, 

מצב  ס"מ.   40.5X26.5 החברה.  הנהלת  חברי   46 חתימות 

טוב. כתמים. 

פתיחה: $200

523. Memoires-Notebook – Latvia 
Handwritten memoires notebook. Latvia 
[Talsi?], 1910's.
On one of the notebook's leaves appears a 
Magen David and the word "Zion" surrounded 
by Hebrew writing. Most of the notebook in 
Cyrillic handwriting. 12.5X7.5cm. Fair condition.

Opening Price: $150

524. Fine Certificate – Musical-
Theatrical Society – Lida, 1912
"Mr. Moshe Cohen!" – certificate of appreciation 
in honor of Moshe Cohen, printed on cardboard 
in golden ink. Lida, (Belarus), April 1912.
Presented to Mr. Cohen on behalf of the manage-
ment of the Musical-Theatrical-Vocal Society of 
Lida, on its third anniversary, in appreciation of 
his concern for its cultural interests. Signatures 
of 46 members of society's board. 40.5X26.5cm. 
Good condition. Stains.

Opening Price: $200

525. תולדות הימים – מינסק, 1912
ספר תולדות הימים ורשימות מפנקסים ישנים של חברא 

מינסק,  שבעיר  המדרש  ובית  קרואים"  "שבעה  קדישא 

ד.  ַשבַּ חיים  אברהם  מאת  (תקנ"ד-תקפ"ג).  שניה  חוברת 

טוב.  מצב  ס"מ.  עמ'. 21.5   [2] ,187-35 ,[3] מינסק, 1911. 

מעט כתמים. דפים מנותקים. סימני עש בכריכה.

פתיחה: $100

525. History Book – Minsk, 1912
History book with lists of old Chevrah Kadishah 
notebooks "Shiv'ah Keru'im" and the Beit 
Midrash in Minsk, second booklet (1794-1823) 
by Avraham Chaim Shabad. Minsk, 1911. [3], 35-
187, [2] pages. 21.5cm. Good condition. Few Stains. 
Detached leaves. Moth marks to binding.

Opening Price: $100

524

526

523
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526. אל היהודים בפולין – כרוז ממלחמת 
העולם הראשונה

של  העליונה  "ההנהגה  מטעם  כרוז  בפולין.  היהודים  אל 

פולין,  המאוחדים".  ואוסטריה-אונגריה  גרמניה  צבאות 

[אוגוסט 1914?].

של  הברזל  עול  סבלות  תחת  נאנקתם  מדי  יותר  "הרבה 

של  הגליות  ואת  הנוראים  הגירושים  את  זכרו  מוסקבה... 

ביליס־ את  הומיל,  את  קישינוב,  את  זכרו  אחיכם!  המוני 

עברית  למאות!".  פוגרומי-דמים  ועוד  שדלץ,  את  טוק, 

גרוע.  מצב  צדדיו.  משני  מודפס  ס"מ   32.5 דף  ויידיש. 

קרעים, סימני-קיפול, כתמים. חותמות.

פתיחה: $400

526. To the Jews in Poland – 
Proclamation, World War I
To the Jews in Poland. Proclamation issued by 
"The High Command of the United Armies 
of Germany and Austro-Hungary". Poland, 
[August 1914?].
"You suffered too much under Moscow's 
burden…remember the terrible expulsions 
and the exiling of your brothers! Remember 
Kishinev, Gomel, Bialystok, Siedlce, and hun-
dreds of other pogroms!". Hebrew and Yiddish. 
Leaf 32.5cm printed on both sides. Poor condition. 
Tears, folding marks, stains. Ink-stamps.

Opening Price: $400

527. תויות וקבלה – עמותה לסיוע נפגעי-
מלחמה – ריגא, 1915

כנגד  נתנו  וקבלה,  מגן-דוד)  איור  עם  (אחת  תויות  שתי 

לנפגעי-מלחמה.  לסיוע  יהודית  לעמותה  חבילה  תרומת 

ריגא, 1915.

רוסית. קבלה 13X8.5 ס"מ, תויות 5.5X3.5 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים וסימני-קיפול.

פתיחה: $120

527. Labels and Receipt – 
Association for Assisting War 
Casualties – Riga, 1915
Two labels (one with illustration of Maggen 
David) and a receipt, given in return to dona-
tion of a parcel to a Jewish association for assist-
ing war casualties. Riga, 1915. Russian. Receipt 
13X8.5cm, labels 5.5X3.5cm. Good condition. 
Stains and folding marks.

Opening Price: $120

528. שיבולים – קובץ ספרותי לילדים ברוסית– 
אודסה, 1913

בעריכת  יהודיים,  לילדים  עתון  [שיבולים],   Колосья
גליונות   6  .1913 אודסה,  אוסיפוביץ.  מרקוביץ  נחום 

רצופים. רוסית.

מנדלי  פרוג,  פרץ,  י"ל  ביאליק,  נחמן  חיים  הכותבים:  בין 

יהודי- סופר   -  (1870-1937) אוסיפוביץ  ואחרים.  מו"ס, 

רוסי, בשנים 1926-1919 שימש כיו"ר הנהלת אגודת הסו־

מספר  רופפת.  כריכה  בינוני.  מצב  רוסיה.  דרום  של  פרים 

ראשונים  ודפים  שערים  חסרים:  קרעים.  מנותקים.  דפים 

של גליון 4.

פתיחה: $120

527528
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529. ציון – הגהות של שאול גינצבורג – פרנק־
פורט, 1840-1841

בעריכת  ישראל",  בני  לחכמי  חדש  אוצר  "והוא   – ציון 

יצחק מרדכי יוסט ומיכאל קרייצנאך. פרנקפורט, -1840

1841. 24 גליונות.

גינזבורג  שאול  של  בכתב-ידו  הגהות  מהגליונות  בחלק 

(1866-1940) – היסטוריון של יהדות רוסיה, עורך ומבקר 

ספרות. 192 עמ', 20 ס"מ. מצב בינוני-גרוע, דפים קרועים, 

חורי עש, כתמים.

פתיחה: $150

530. העבר – רבעון הסטורי – שאול גינצבורג – 
פטרוגרד, 1918

העבר, רבעון לדברי ימי היהודים והיהדות, בעריכת שאול 

 .1917-1918 תרע"ח  פטרוגרד,  "חיים",  הוצאת  גינצבורג. 

כרכים א' + ב' (לא נדפסו כרכים נוספים).

ליב  יהודה  מכתבי  נפרד:  שער  כולל  הראשון  הכרך 

 ,CHSSIDIANA  : השני  בכרך  קאצענעלסאן;  בנימין 

והמתנגדים  החסידים  בין  המחלוקת  בענין  כתבים  קובץ 

 ,[1]  ,207 ועוד.  דובנוב,  שמעון  בעריכת  (תקל"ב-תקע"ו) 

בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   24 עמ',   32 לו,   ,[3]  ,201 עמ';   32

כתמים. כריכות בלויות ופגומות מעט. מאוספו הפרטי של 

ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $150

529. Zion – Glosses by Shaul 
Ginsburg – Frankfurt 1840-1841
Zion – "Otzar Chadash LeChachmey Benei 
Israel". Edited by Yitzchak Mordechai Yust and 
Michael Kreuznach. Frankfurt, 1840-1841. 24 
Issues.
On some issues appear glosses handwritten 
by Shaul Ginsburg (1866-1940) – Historian of 
Russian Jewery, editor and literary critic. 192 
pages, 20cm. Fair-poor condition, torn leaves, moth 
holes, stains.

Opening Price: $150530. He'avar – Historic Quarterly – 
Shaul Ginzburg – Petrograd, 1918
He'avar, quarterly for Jewish history and 
Judaism, edited by Shaul Ginzburg. "Chaim" 
publishing, Petrograd, 1917-1918. Volumes I + II 
(no more published).
First volume with a separate title-page: letters 
by Yehudah Leib Binyamin Katzenelensohn; 
second volume includes Chssidiana-  collection 
of writings concerning the dispute between 
Chassidim and Mitnagdim (1772-1804) edited 
by Shimon Dubnov. 207, [1], 32 pages, 201, [3], 
36, 32 pages, 24cm. Fair-good condition. Stains. 
Bindings worn and somewhat damaged. From Dr. 
Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $150

528. Shibolim – Literary Anthology 
for Children – Odessa, 1913
Колосья [Shibolim], paper for Jewish children, 
edited by Nachum Markovitch Ossifovitch. 
Odessa, 1913. 6 consecutive issues. Russian.
Amongst the writers: Chaim Nachman Bialik, 
Y.L. Peretz, Frug, Mendale Mocher Sefarim and 
others. Ossifovitch (1870-1937) – Jewish-Russian 
writer, between 1919 and 1926 served as chair-
man of Writers' Society of Southern Russia. Fair 
condition. Loose binding. Few detached leaves. Tears. 
Missing: titles and first leaves of issue number 4.

Opening Price: $120

529

531
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531. ספר לימוד גיאוגרפיה – טשקנט, 1920
הוצאת  אמתין-שפירא.  ז.  י.  מאת  כללית,  גיאוגרפיה 

אוזבקיסטן],  [טשקנט,  טשקינט  להשכלה,  הקומיסריאט 

תר"ף [1920].

על  הכללית  הפיסית  מהגיאוגרפיה  אלמנטריות  "ידיעות 

יסוד ידיעת ארץ טורקיסטן, עם מטודיקה קצרה להוראת 

עברית  מפה  כולל  נדיר,  עברי  לימוד  ספר  הגיאוגרפיה". 

נוספים.  ותרשימים  ומפות  טורקיסטן  ארץ  של  מקופלת 

ורישו־ הערות  מעט  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.  עמ', 26.5   94

מים בעפרון. קרעים משוקמים. הספר העברי הראשון ומן 

מאוספו  בטשקנט.  שנדפסו  הבודדים  העבריים  הספרים 

הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $150

531. Geography Study Book – 
Tashkent, 1920
General geography, by Y.Z. Amtin-Shapira. 
Published by the Komisariat for Education, 
Tashkent [ Uzbekistan], [1920].
"Elementary physical geography based on the 
geography of Turkistan, with short methodol-
ogy for teaching geography".
Rare study book in Hebrew, includes a Hebrew 
map of Turkistan and additional maps and 
drawings. 94 pages, 26.5cm. Good condition. 
Stains. Few comments and inscriptions in pencil. 
Restored tears. The first Hebrew book and one 
of the few Hebrew books printed in Tashkent. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $150

532. שני ספרים – יהודי אוקראינה, 1919-1921
סא־ אידישן  א  פון  בריף  אוקראאינער,  די  ביי  גלות  אין 

 .1921 אוקראינה,  גולדלמן.  שלום  ציאלדעמאקראט, 

עוסק ביהודים הסוציאל-דמוקרטים באוקראינה. יידיש.

 Der  ◆ ספרייה.  חותמת  טוב,  מצב  ס"מ.   20 עמ',   146

וינה-  .Lemberger Judenpogrom, Josef Bendow
ברנו, 1919. אודות הפוגרום ביהודי לבוב בסוף 1918. 167 

עמ', 22 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

532. Two Books – Ukrainian Jews, 
1919-1921
In galut bey di ukrainer, brif fun a idishen 
socialdemokrat, Shalom Goldman. Ukraine, 
1921. Concerns Social-Democratic Jews in 
Ukraine. Yiddish. 146 pages, 20cm. Good 
condition, library ink-stamp. ◆ Der Lemberger 
Judenpogrom, Josef Bendow. Vienna-Berno, 
1919. About the Pogrom in Lvov at the end of 
1918. 167 pages, 22cm. Good condition.

Opening Price: $120

533. שלשה ספרים לתולדות יהדות רוסיה 
ופולין

אָדאִלָיא וקדמוניות היהודים שם, או חומר לדברי  קורות פָּ

ימי היהודים ברוסיא, מאת מנחם נחום ליטינסקי. אודסה, 

לקורות   ◆ יותר.  נדפס  לא  כנראה  א',  חלק   .1895 תרנ"ה 

היהודים ברוסיא, פולין וליטא, במאות ה-16 וה-17, מאת 

בן ציון כ"ץ. ברלין, תרנ"ט 1899. ◆ לוחות זכרון, תולדות 

ימינו  עד  השלישית  המאה  מאמצע  קראקא,  העיר  רבני 

אלה, בצרוף העתקות ציוני קבריהם, מאת חיים דובעריש 

פריעדבערג. פרנקפורט דמיין, תרס"ד 1904. הערות ותו־

ספות בכתב-יד בשולי העמודים. גודל משתנה, מצב טוב. 

מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $200

533. Three Books about the History 
of Russian and Polish Jews
Korot Podoliya veKadmoniot HaYehudim 
Sham... History of Jews in Russia, by Menachem 
Nachum Litinsky. Odessa, 1895. Part I, no more 
published. ◆ LeKorot HaYehudim BeRussia, 
Poland and Lithuania, in the 16th and 17th 
centuries, by Ben-Zion Katz. Berlin, 1899. ◆ 
Luchot Zikaron, history of the Krakow rabbis, 
from mid 3rd century to present days, by Chaim 
Doverish Friedberg, Frankfurt am Main, 1904. 
Comments and handwritten additions on mar-
gins of pages.
Size varies, good condition. From Dr. Israel 
Mehlman's private collection.

Opening Price: $200
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536. יהודי צ'נסטוחובה – ניו-יורק, 1947
טשענסטאכאווער יִידן [יהודי צ'נסטוחובה], בעריכת ד"ר 

רפרודוקציות-אמנותיות  ניו-יורק, 1947.  מַאהלער.  רפאל 

נעשו בידי ארתור שיק, איורים מאת נָאטע קוזלובסקי.

תצלומים  כולל  טשנסטוחובה,  יהדות  אודות  מקיף  ספר 

חיי  העיר,  יהודי  לתולדות  היסטוריים  ופרקים  רבים 

בתמונות,  זכרונות  השואה,  ותקופת  פוגרומים  תרבות, 

קטעי ביוגרפיה, ועוד.     , CXLIV ,404 עמ', 28 ס"מ. מצב 

טוב. עותק ספריה לשעבר. קרע משוקם בשדרה.

פתיחה: $150

XII

535. Birobidzhan – Four Journey-
Booklets, 1934
Birobidzhan, shilderungen fun a rayze in 
Yuli-Oygust 1934 [impressions of a trip in July-
August 1934] by A. Perlman. Warsaw, 1934
Birobidzhan was the capital of the autonomous 
Jewish province in east Russia. Four consecutive 
booklets, with continuous pagination, part of 
the series "groshen bibliotek". Photographs on 
covers. Yiddish. 4 booklets, 256 pages, 15cm. Good 
condition. Stains.

Opening Price: $120

535. בירוביג'אן – ארבע חוברות-מסע, 1934
בירָאּבידזשאן, שילדערונגען פון א רייזע אין יולי-אויגוסט 

ָא.  מאת   [1934 ביולי-אוגוסט  ממסע  [תיאורים   1934

פרלמן. ורשה, 1934.

בירוביג'אן היתה בירת המחוז היהודי האוטונומי שבמזרח 

הרחוק הרוסי. ארבע חוברות עוקבות, עם מספור-עמודים 

רצוף, חלק מהסדרה "גרָאשן-ביבליָאטעק". תצלומים על 

טוב.  מצב  ס"מ.  עמ', 15  חוברות, 256   4 יידיש.  העטיפות. 

כתמים.

פתיחה: $120

534. מלחמת קרים / חזון בנימין – לתולדות 
יהדות רוסיה וקרים

חזון בנימין בן יוסף ממטה השקדים (מאנדלשטם). וינה, 

מסעו־ על  מכתבים,  בצורת  הכתוב  ספר   .[1877] תרל"ז 

שלשה  כולל  ברוסיה".  מולדתו  "בארץ  המחבר  של  תיו 

ורשה,  דיינארד.  אפרים  מאת  קרים,  מלחמת   ◆ שערים. 

הבצורה  העיר  על  המלחמה...  "קורות...  תרל"ט [1879]. 

גם   ...1853-1856 בשנות  [סבסטופול]  סעוואסטאפאל 

משתנה,  גודל  הזה".  היום  עד  העיר...  תולדות...  בו  יבואו 

מצב טוב. 

פתיחה: $180

534. The Crimea War / Chazon 
Binyamin – The History of Russian 
and Crimean Jewry
Chazon Binyamin ben Yossef MiMateh 
HaShkedim (Mandelstamm). Vienna, [1877]. 
A book written as letters about the journeys of 
the writer in "his homeland Russia". With three 
title-pages. ◆ The War of Crimea. By Ephraim 
Deinard. Warsaw, [1879]. "History… of the 
war… on the besieged city of Sebastopol during 
the years 1853-1856…". Size varies, good condition.

Opening Price: $180

535
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536. Jews of Censtochova – New 
York, 1947
Tchestocover Yidn [Jews of Censtochova], edited 
by Dr. Raphael Mahler. New York, 1947. Artistic 
reproduction by Arthur Szyk, illustrations by 
Nota Koslowsky.
Comprehensive book about the Jews of 
Censtochova, including many photographs 
and historical chapters about the city's Jews, 
cultural life, pogroms, the holocaust, memoires 
in photographs, biographies and more. XII, 404, 
CXLIV pages, 28cm. Good condition. Ex library 
copy. Restored tear to spine.

Opening Price: $150

537. לוח אחיאסף – ורשה, 1894
ורשה,  תרנ"ה.  לשנת  ושמושי,  ספרותי  עם  לוח  אחיאסף, 

.1894

דוד  העם,  אחד  ספרים,  מוכר  מנדלי  המשתתפים:  בין 

שלשה  מהם  תצלומים,  לוחות   7 כולל  ועוד.  פרישמן 

עמ'.   74  ;505-29  ,[2]  ,26  ,[1] רבות.  פרסומות  כפולים. 

מקורית  כריכה  בעט.  בודד  רישום  טוב.  מצב  ס"מ.   21

משופשפת.

פתיחה: $120

537. Achiassaf Calendar – Warsaw, 
1894
Achiassaf, useful literary calendarfor the year 
1895, Warsaw, 1894.
Participants: Mendele Mocher Sefarim, Achad 
Ha'am, David Frishman and more. Includes 7 
photograph plates, three of them are double. 
Many advertisements. [1], 26, [2], 29-505; 74 
pages. 21cm. Good condition. Single drawing in pen. 
Original cover, worn.

Opening Price: $120

538. גליונות עתונים – ורשה, שנות ה-20-30
ורשה,  שבועיים.  עתונים  של  גליונות   35 הכולל  כרך 

 .1928-1939

הויזפריינד  ו"דער  "וועלט-שפיגעל"  העתונים  גליונות 

פָאלקס- "אילוסטרירטע  העתונים  של  גליונות  שני  וכן 

נדפסו  מהגליונות  חלק  בילדער".  ו"אידישע  שטימע" 

גרמניה  צבא  פלישת  לפני  קצר  זמן   ,1939 בקיץ  בורשה 

לעיר, ומהדהדת בהם רוח המלחמה שבפתח. כרך 41 ס"מ. 

מצב בינוני. נייר יבש ושביר - קרעים רבים.

פתיחה: $150

538. Newspapers – Warsaw, 1920's-30's
Volume containing 35 issues of weekly papers. 
Warsaw, 1928-1939.
Newspaper issues "Velt Shpigel" and "Der hoiz-
fraynd" and two issues of the papers "ilustrirte 
folks-shtime" and "yidishe bilder". Some of the 
issues were printed in Warsaw in the summer 
of 1939, a short while before the invasion of the 
German army into the city, hence the winds of 
war echo in the papers. Volume 41cm. Fair condi-
tion. Dry and fagile paper – numerous tears.

Opening Price: $150

536538
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539. המלח והיהודי – דף סיפור אנטישמי – 
לונדון, 1810

Sailor and Jew, or the knowing one taken in [מלח 
ויהודי]. דף בודד, ללא שם מחבר. הוצאת J. Pitts, לונדון, 

.[c. 1810]

סיפור אודות מלח החוזר מהפלגה, נוסע ללונדון בעגלה 

 28 בודד,  דף  לחסר-כל.  שהופכו  זקן  יהודי  בדרכו  ופוגש 

מאוסף  בשוליים.  וקפלים  קרעים  בינוני-טוב,  מצב  ס"מ. 

פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $200

539. The Sailor and the Jew – Anti-
Semitic Story – London, 1810 
Sailor and Jew, or the knowing one taken in. 
Single leaf, no author's name. J. Pitts publishing, 
London [c. 1810].
Story about a sailor who returns from the sea, 
goes to London by wagon and meets on his 
way an old Jew who left him with no posses-
sions. Single leaf, 28cm. Fair-good condition, 
tears and creases to borders. From Prof. Chimen 
Abramsky's private collection.

Opening Price: $200

ארצות הברית ואנגליה
USA and UK

540. ספר איוב – ארצות-הברית, 1886
בלטימור,  סאלד.  בנימין  בידי  מחדש  מבואר  איוב,  ספר 

[תרמ"ו] 1886. 

צבעו־ איורים  עם  לוחות  שני  כולל  בגרמנית.  נוסף  שער 

ניים.          , 498 עמ', [2] לוחות תמונות, 23.5 ס"מ. מצב 

טוב. מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $120

XXIV

540. Book of Job – United States, 
1886
Book of Job, with new commentary by Benjamin 
Szold. Baltimore, 1886.
Additional title-page in German. With two 
plates of illustrations in color. XXIV, 498 pages, 
[2] plates of illustrations, 23.5cm. Good condition. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $120

541. די נייע צייט – כתב עת ביידיש - ארה"ב, 
1898

מָאנאטשריפט ["הזמן  צייט, וויסענשאפטליכע  נייע  דיא 

ניו-יורק,  וסוציאליזם].  ספרות  למדע,  ירחון   – החדש" 

של   (1-5) רצופים  גליונות  חמשה   .1898 מאי-ספטמבר 

השנה הראשונה. 

מאת  ומאמרים  שירים  סיפורים,  כוללות  החוברות 

ס"מ,   27 יידיש.  מאוירים.  שערי-מעטפת  שונים.  כותבים 

שערי- וקרעים.  כתמים  בינוני.  מצב  משתנה.  עמודים  מס' 

מעטפת חסרים בשלשה גליונות.

פתיחה: $200

539540
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541. Di naye tsayt – Periodical in 
Yiddish – USA, 1898
Di naye tsayt, visnshaftlekhe monatshrift ["The 
New Time" – Monthly periodical for science, 
literature and socialism]. New York, May-
September 1898. Five consecutive issues (1-5) of 
the first year.
Magazines include stories, poems and essays by 
various writers. Illustrated title-covers. Yiddish. 
27cm, number of pages varies. Fair condition. Stains 
and tears. Missing title-covers to three issues.

Opening Price: $200

542. אלמנך – ניו-יורק, 1902
 Nieto's Jewish almanac for one hundred years
[אלמנך יהודי למאה שנה], מאת אברהם נייטו. ניו-יורק, 

.1902

אלמנך הכולל ראשי חודשים, חגים, צומות, פרשות שבוע 

ותאריכים לועזיים ועבריים למאה שנים, משנת 1902 עד 

שנת 2002. בסופו דפים ריקים לציון משפחתי של לידות, 

אנגלית.  בעפרון.  רישומים  מספר  ובהם  ומוות  נישואים 

דפים  קרועה,  כריכה  בינוני,  מצב  ס"מ.   23 עמ',   3  ,100  ,6

מנותקים, כתמים. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $120

542. Almanac – New York, 1902
Nieto's Jewish almanac for one hundred years, 
by Abraham Nieto. New York, 1902.
Almanac includes  holidays, days of fasting, 
the weekly Torah portions and Jewish as well 
as Gregorian dates for one hundred years, from 
1902 to 2002. At the end are blank leaves for 
noting dates of births, marriages and deaths 
with a few inscriptions in pencil. English. 6, 100, 
3 pages, 23cm. Fair condition, binding torn, leaves 
detached, stains. From Prof. Chimen Abramsky's 
private collection.

Opening Price: $120

543. שלשה מדפוסי ארצות-הברית
די שעהנע העלענע דיא צווייטע, סיפור היסטורי [בדיוני] 

 ◆  .[1889] תרמ"ט  ניו-יורק,  דיק.  מאיר  אייזיק  מאת 

לי  מלאת  ליום  יובלי  לחג  פגעים  של  שיר  ָבר,  כְּ ְנַהר  ַעל 

חמשים, מאת יצחק ראבינאוויץ. ניו-יורק, תרנ"ז [1897]. 

(תשר"ק)  זעווין'ס  י.  י.   ◆ חסר.  החוברת  בפתח  הפורטרט 

אוסף  עם  חוברת  ניו-יורק, 1906.  שריפטען.  געקליבענע 

משתנים.  ומצב  גודל  זוין.  יוסף  ישראל  של  מיצירותיו 

מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $200

543. Three Books Printed in the 
United States 
Di shyene helene di tsveyte, historic (fictional) 
story by Isaac Meir Dick, New York, [1889]. ◆ Al 
Nehar Kevar, poem of misfortunes on my fifti-
eth birthday, by Yitzchak Rabinowitz. New York, 
[1897]. Portrait at the beginning of booklet is 
missing. ◆ Y. Y. Zevin's (TASHRA"K) geklibene 
shriftn. New York, 1906. Collection of works 
by Israel Yossef Zevin. Size and condition varies. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $200

544. קהלת אמריקה – אפרים דיינארד, 1925
דיינארד  אפרים  מאת  חלקים,  בשני   – אמעריקא  קֹהלת 

(Ephraim Deinard). סט. לואיס, 1926.

אודות  מאמרים  מכיל  א'  חלק  אחד.  בספר  כרכים  שני 

ספרות בכלל ובאמריקה בפרט, חלק ב' מכיל רשימת כל 

הספרים שנדפסו באמריקה בדפוס עברי משנת 1735 עד 

עמ',  הספרים. 71, 156  רוב  על  קצרה  ובקורת  שנת 1926 

27.5 ס"מ, מצב טוב מאד. כריכה לא מקורית. מאוסף פרופ' 

שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $400

544. Koheleth Amerika – Ephraim 
Deinard, 1925
Koheleth Amerika – two volumes, by Ephraim 
Deinard. St. Louis,1926.
Part I contains essays about literature in general 
and in America in particular, part II records all 
American Hebrew books printed from 1735 to 
1926 with a short criticism on most of them. 71, 
156 pages, 27.5cm, very good condition. Binding not 
original. From Prof. Chimen Abramsky's private 
collection.

Opening Price: $400

541
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545. "צוקונפט" ועיתונים נוספים – לונדון
אוגדן עיתונים שנדפסו בלונדון בשנת 1885-1886. יידיש.

בנושאי  שבועון  [העתיד],  צוקונפט"  "דיא  גליונות  כ-30 

גליונות  כ-11   ◆ העולם.  בכל  ויהודים  פוליטיקה 

מעטים.  חורים  כתמים,  טוב,  מצב  "פוילישעראידעל". 

כתמי חלודה. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $300

545. "Tsukunft" and other 
Newspapers – London 
Volume of newpapers printed in London in 
1885-1886. Yiddish.
About 30 issues of "Di Tsukunft" [the Future], 
weekly magazine about politics and Jews world-
wide. ◆ About 11 issues of  "Foylisheryidel".
Good condition, stains, few holes. Foxing-marks. 
From Prof. Chimen Abramsky's private 
collection.

Opening Price: $300

546. רשימות-חברים בבתי כנסת בלונדון, 
1923-1924

לונדון,  מקומות].  קוני  [רשימת   List of seatholders
1923-1924. 15 חוברות כרוכות יחד.

בכל חוברת רשימת חברים בעלי חזקה על מקומות ישיבה 

בבתי-הכנסת הבאים:
 Great Sinagogue, Imbaro Synagogue, New
 Sinagogue, Central Sinagogue, Borough New
 Sinagogue, East London Sinagogue, New
 West End Sinagogue, Dalston Synagogue,
 Hammersmith and W.Kensington Sinagogue,
 Hampstead Sinagogue, Stoke Newington
 Synagogue, Brondesbury Synagogue, Brirton

.Synagogue, Golders Green Sinagogue
ובמכונת- בכתב-יד  ותוספות  תיקונים  רבים,  סימונים 

כתיבה. 22.5 ס"מ. מצב טוב, כריכה מעט פגועה מרטיבות, 

דף מנותק. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $200

546. List of Seatholders in London 
Synagogues, 1923-1924
List of seatholders. London, 1923-1924. 15 
Booklets bound together.
In each booklet list of members holding seats in 
the following synagogues:
Great Sinagogue, Imbaro Synagogue, New 
Sinagogue, Central Sinagogue, Borough New 
Sinagogue, East London Sinagogue, New 
West End Sinagogue, Dalston Synagogue, 
Hammersmith and W.Kensington Sinagogue, 
Hampstead Sinagogue, Stoke Newington 
Synagogue, Brondesbury Synagogue, Brirton 
Synagogue, Golders Green Sinagogue. Many 
markings, corrections and handwritten and type-
written additions. 22.5cm. Good condition, binding 
somewhat damaged by moisture, detached leaf. From 
Prof. Chimen Abramsky's private collection.

Opening Price: $200

544
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קהילות שונות
Various Communities

547. קובץ תקנות – עדות יהודים בבית-משפט 
– קופנהגן, 1857

verordnung fur das herzogthum schleswig, be-
קובץ תקנות   .treffend die eidesleistung der Juden
דנמרק. קופנהגן, 4  מלך  השביעי,  המלך פרידריך  מטעם 

במארס 1857.

יהודים  על-ידי  השבועות  מתן  את  המסדיר  תקנות  קובץ 

המופיע  יהודי  כל  שלזויג-הולשטיין.  בדוכסות  הגרים 

בבית משפט של המדינה כנתבע או כעד, יישבע על ספר 

התנ"ך...ויאמר (בנוכחות נציג מכובד של קהילתו), כאשר 

ראשו מכוסה: "אני נשבע בשם ה' לומר את האמת ורק את 

האמת". לאחר מכן, יקרא נוסחי-שבועה בגרמנית. 

15 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $700

547. Booklet of Regulations 
– Testimony by Jews in Court – 
Copenhagen, 1857
verordnung fur das herzogthum schleswig, be-
treffend die eidesleistung der Juden. Regulations 
issued by King Frederick VII, King of Denmark. 
Copenhagen, March 4, 1857.
Regulations defining testimonies by Jews resid-
ing in the dukedom of Schleswig-Holstein. A 
Jew appearing in court whether as defendant 
or as witness, will take an oath placing his 
hand on the bible... saying (in the presence of 
an honorable representative of his community) 
with his head covered: "I swear in the name of 
G-d to say the truth and nothing but the truth". 
He will afterwards read the oaths in German.
15 pages, 21cm. Very good condition.

Opening Price: $700

548. הזמנה לארוחת צהריים – איטליה, המאה 
ה-18

[ראשית  [פדובה?],  איטליה  צהריים.  לארוחת  הזמנה 

המאה ה-18?].

רוקוקו  בסגנון  מעוטרת  מסגרת  בתוך  בכתב-יד,  הזמנה 

(תחריט נחושת).

לארוחת- להגיע  לו  וקוראת  ַמִריִני,  שבתי  אל  נשלחה 

חתום:  בינואר.   16 ביום  טריאסט  האחים  בבית  צהריים 

וקמטים.  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   14.5X10.5 דף  משה. 

מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $150

548. Luncheon Invitation – Italy, 
18th Century
Luncheon invitation. Italy [Padua?], [Early 18th 
Century?].
A handwritten invitation, set in a Rococo-
Style decorated frame (copper-etching). Sent 
to Shabtai Merini, inviting him to a luncheon 
at the Trieste Brothers mansion on January 16. 
Signed: Moshe. Leaf 14/5X 10.5cm. Good condi-
tion. Stains and creases.

Opening Price: $150
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549. בני ציון – ספר חוכמה ומוסר לבני נוער 
יהודים – ונציה, 1828

 Bene-Zion - libro d'istruzione religioso-morale
per la gioventu israelitica del Regno Lombardo-
Veneto. [ספר החנוך הדתי-מוסרי עבור הנוער היהודי]. 

ונציה, 1828.

ופרשנות  תרגום  עם  בעברית,  ומוסר  חכמה  פסוקי 

כתמי  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   19 עמ',   261 באיטלקית. 

חלודה, קמטים וקרעים קטנים. כריכה מעט קרועה.

פתיחה: $120

549. Bene Zion – Book of Wisdom 
and Moral for Jewish Youngsters – 
Venice, 1828 
Bene-Zion - libro d'istruzione religioso-morale 
per la gioventu israelitica del Regno Lombardo-
Veneto. [Book of religious-moral education for 
Jewish youngsters].Venice, 1828.
Verses of wisdom and moral in Hebrew with 
commentaries and translation into Italian. 261 
pages, 19cm. Good-fair condition, foxing-marks, 
creases and small tears. Binding somewhat torn.

Opening Price: $120

550. שלש חוברות לתולדות יהודי 
פאדובה-פררה

 Memorie Storiche – Sulla Comunita Israelitica,
Abramo Pesaro. [לתולדות הקהילה היהודית בפררה]. 
 Appendice alle Memorie Storiche  ◆  .1878 פררה, 

 .sulla Comunita Israelitica, Abramo Pesaro
פררה,  בפררה],  היהודית  הקהילה  לתולדות  [נספח 

 Notizie sulle  ◆ עמ'.   79 פאסארו.  אברמו  מאת   .1880
 Famiglie Ebree esistite a Padova nel XVI secolo,
משפחות  על  [ידיעות   .Dr. Edgardo Morpurgo
יהודיות בפאדובה במאה ה-Udine .[16 (איטליה), 1909. 

כולל אילנות-יוחסין. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

550. Three Booklets – The History 
of Padova-Ferrera Jewry
Memorie Storiche – Sulla Comunita Israelitica, 
Abramo Pesaro. [History of the Ferrera Jewish 
Community]. Ferrera, 1878. ◆ Appendice alle 
Memorie Storiche sulla Comunita Israelitica, 
Abramo Pesaro. [Appendix to the History of 
the Jewish Community in Ferrera], Ferrera, 
1880. By Abramo Pesaro. 79 pages. ◆ Notizie 
sulle Famiglie Ebree esistite a Padova nel XVI 
secolo, Dr. Edgardo Morpurgo. [Notes about 
Jewish families in Padova in the 16th century]. 
Udine (Italy), 1909. Includes geneaologies. Size 
and condition varies.

Opening Price: $120

551. ההתיישבות היהודית בארץ ישראל – 
מילאנו, שנות ה-30

 rimpatrio ebraico in erez israel, Samuele
[מילאנו,  ישראל].  לארץ  היהודית  [השיבה   Kruglikoff

ראשית שנות ה-30].

מדריך גיאוגרפי וכלכלי אודות ההתיישבות בארץ ישראל, 

כולל טבלאות-נתונים, גרפים ומספר מפות. דפוס-צילום. 

מצב  ס"מ.   24.5 לוחות-טבלאות.   2  + עמ'   XXXXII  ;506

טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $120

551. Jewish Settlement in Eretz 
Israel – Milan, 1930's
rimpatrio ebraico in erez israel, Samuele 
Kruglikoff [Jewish return to Eretz Israel], 
[Milan, early 1930's].
Geographic and economic guide concerning 
settlement in Eretz Israel, with data-tables, 
graphs and a few maps. Stereotype-print. 506; 
XXXXII pages + 2 table-plates. 24.5cm. Good con-
dition. Few stains.

Opening Price: $120

552. כרטיס לתפלת ראש השנה – שנחאי, 1945
השנה  ראש  לתפילות  כרטיס-כניסה   ,Eintrittskarte
ויום הכפורים בבית הכנסת של הקהילה היהודי בשנחאי 

(Judische Gemeinde Shanghai). שנחאי, 1945.
במכונת-כתיבה נדפסו שם רוכש הכרטיס (וולטר סלינג'ר) 

וכתובתו, ומקומות הישיבה בבית-הכנסת. 11.5X6.5 ס"מ. 

מצב טוב. פינה ימנית עליונה חסרה.

פתיחה: $120

552. Entrance Ticket for Rosh 
HaShanah Prayer – Shanghai, 1945  
Eintrittskarte, entrance-ticket to Rosh HaShanah 
and Yom HaKipurim prayers in the Shanghai 
Jewish Community Synagogue (Judische 
Gemeinde Shanghai). Shangahi, 1945. Name of 
ticket-holder (Walter Salinger) and his address 
were typewritten, as well as the seat number. 
11.5X6.5cm. Good condition. Upper right corner 
missing.

Opening Price: $120

553. ניירות לגלגול טבק – לדינו
 Hanoka & תוצרת   ,"Mia" טבק  לגלגול  ניירות  חבילת 

חברת   - ומשולם  [חנוכה   Mishoulam cig. Paper co
ניירות-לסיגריות]. על העטיפות כיתוב בלדינו.

(בכל  לגלגול  ניירות  פנקסי  של  צרורות   10 הכולל  מארז 

.

552
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553. Tobacco Rolling Paper – Ladino
Package of tobacco rolling paper "Mia", made 
by Hanoka & Mishoulam cig. Paper co. On the 
packages appears writing in Ladino.
Set of 10 bunches of Rolling Paper (in each 
bunch 10 booklets). On the covers writing in 
Ladino, Arabic, French and Spanish. Cover of set 
is torn; Very good condition, have not been in use.

Opening Price: $200

554. שריפטן – כתב-עת - בואנוס-איירס, 1943
שריפטן – אנטאלאגיע [אנתולוגיה], בעריכת צבי שוורץ. 

בואנוס-איירס, יוני 1943 עד מאי 1944. 7 חוברות רצופות 

בכרך אחד.

הגליונות עוסקים בשואת יהודי אירופה ובתרבות יהודית 

צייטלין,  הלל  אש,  שלום  הכותבים:  בין  וחדשה.  ישנה 

גרשום שלום, ואחרים. יידיש. כרך 20 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150

554. Shriftn – Periodical – Buenos 
Aires, 1943
Shriftn – antologye [anthology], edited by Zvi 
Schwartz. Buenos Aires, June 1943 till May 
1944. 7 consecutive booklets in one volume.
Topics are the holocaust and old and new Jewish 
culture. Amongst the writers: Shalom Asch, 
Hilel Zeitlin, Gershom Shalom, and others. 
Yiddish. Volume 20cm. Good condition.

Opening Price: $150

555. דו"ח הקהילה היהודית של טריפולי, 1943 
- לוב

 Relazione Morale-Economica dell'esercizio
 1943, Comunita Israelitica della Tripolitania
נדפס  טריפולי].  של  היהודית  הקהילה  כלכלי,  [דו"ח 

בשנת 1944.

יהודיים,  מוסדות  בקהילה,  בעלי-תפקידים  רשימת  כולל 

נתונים כלכליים, ועוד. על הדו"ח חתום, בדפוס ובחותמת-

הקדשה  חלפלה.  נחום  היהודית,  הקהילה  נשיא  דיו, 

נייר  טוב.  מצב  ס"מ.   24 עמ',   24 השער.  בדף  בכתב-יד 

נתונה  חוברת,  המקורית.  העטיפה  על  כתמים  ושביר.  יבש 

בכריכה פלסטית חדשה.

פתיחה: $120

555. Report of Tripoli's Jewish 
Community, 1943 – Libya
Relazione Morale-Economica dell'esercizio 
1943, Comunita Israelitica della Tripolitania 
[financial report, Libyan Jewish Community]. 
Printed in 1944. Includes list of duty-holders in 
the community, Jewish institutions, financial 
data and more. The report is signed, in print 
and ink-stamp, by the president of the Jewish 
Community, Nahum Halfalla. Handwritten 
dedication on title page. 24 pages, 24cm. Good 
condition. Dry and fragile paper. Stains on original 
cover. Booklet in new plastic wrap.

Opening Price: $120

556. "עתון ישראל" – תוניס, 1945-1950
דצמבר  תוניס,  ישראל].  [עתון   La Gazette D'Israel

1945 עד ינואר 1950.

 194 המכיל  ענק  כרך  הצרפתית.  בשפה  ציוני  עיתון 

גליונות. 

השלמה.  ישראל  ארץ  מפת  איור  משולב  העתון  בסמל 

העתון עוסק רבות בנעשה בארץ ישראל בשנותיו האחרו־

נות של המנדט הבריטי, כולל מודעות וכרוזים של האצ"ל 

 60 כרך  ישראל.  בארץ  המחתרות  בפעילות  רב  ועיסוק 

ס"מ. מצב בינוני-טוב, קמטים וקרעים. 

פתיחה: $200

556. "Israel's Newspaper" – Tunisia, 
1945-1950 
La Gazette D'Israel [Israel's newspaper]. Tunisia, 
December 1945 to January 1950.
Zionist paper in French. Large volume which 
contains 194 issues.
The paper's emblem includes an illustration of 
greater Israel. The paper deals with events in 
Eretz Israel during the last years of the British 
Mandate, and includes announcements and 
proclamations issued by Etzel. Volume: 60cm. 
Fair-good condition, creases and tears.

Opening Price: $200

צרורות  עטיפות  על  וכן  המארז  על  פנקסים).   10 צרור 

וספרדית.  צרפתית  ערבית,  בלדינו,  כיתוב  הפנקסים 

לא  מאד,  טוב  במצב  הפנקסים  כל  קרועה;  המארז  עטיפת 

היו בשימוש.

פתיחה: $200
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557. היהדות שנחשפה - "אנציקלופדיה של שנאת יהודים" – פרנקפורט, 
1700

 Entdecktes Judenthum, oder Gründlicher und wahrhaffter Bericht,
 welchergestalt die verstockte Juden die Hochheilige Dreyeinigkeit, Gott
Vater. erschrecklicher Weise lästern [היהדות שנחשפה – דין וחשבון יסודי ואמיתי 
עליו  וממיטים  הקדוש  השילוש  את  העקשים  היהודים  מכפישים  בו  המבעית  האופן  על 

חרפה], מאת יוהאן אנדריאס אייזנמנגר (Johann Andreas Eisenmenger). [פרנקפורט 

דמיין], 1700. שני כרכים. גרמנית.

ממבשרי  לאחד  נחשב  שמיות,  לשפות  ופרופסור  גרמני  מזרחן  אייזנמנגר (1654-1704) – 

האנטישמיות בעת החדשה. חיבורו זה כונה בפי הסופר וההיסטוריון שמעון דובנוב "אנ־

ציקלופדיה של שנאת יהודים". אייזנמנגר היה בקיא בתנ"ך, בתלמוד ובספרות חז"ל, ובא 

במגע עם חכמים יהודיים ורבנים, במטרה ללקט מובאות בגנות האמונה הנוצרית. משך 19 

על-מנת  את מקורותיה  ללמוד  ורוצה  היהדות  את קרבת  המבקש  כאדם  עצמו  הציג  שנה 

דוד  הרב  של  להסכמתו  וזכה  בפרנקפורט  התנ"ך  את  הדפיס  אף   1694 בשנת  להתגייר; 

 – Entdecktes Judenthum גרינהוט, שכינה אותו בהקדמה "חכם מופלג באומות". ספרו

"היהדות שנחשפה" הנו חיבור מקיף היוצר רושם מחקרי-מדעי מהימן בגנות הדת היהודית 

 ;998 ,[17] ימינו.  עד  המודרנית  האנטישמיות  של  היסוד  לספר  ונחשב  לנצרות  וסכנותיה 

כתמים  טוב.  מצב  מקוריות.  קלף  ופינות  שדרות  עם  עבים  כרכים  שני  ס"מ.  עמ', 20.5   1108

ופגעי-עש. כריכות מעט בלויות.

פתיחה: $1000

557. Judaism Unmasked – "Encyclopedia of the Hatred of 
Jews" – Frankfurt, 1700
Entdecktes Judenthum, oder Gründlicher und wahrhaffter Bericht, 
welchergestalt die verstockte Juden die Hochheilige Dreyeinigkeit, Gott 
Vater. erschrecklicher Weise lästern [Judaism Unmasked – a thorough 
and real report about the horrifying manner in which the stubborn Jews 
slander the Holy Trinity and disgrace it], by Johann Andreas Eisenmenger. 
[Frankfurt am Main], 1700. Two volumes. German.
Eisenmenger (1654-1704) – a German orientalist and professor of semitic 
languages, is considered one of the messengers of anti-semitism in the new 
era. This book was named by the writer and historian Shimon Dubnov 
"The Encyclopedia of the Hatred of Jews". Eisenmenger mastered the Bible, 
Talmud and rabbinical writings and encountered Jewish sages and rabbis, in 
order to retrieve references against the Christian faith. For 19 years he pre-
sented himself as a person trying to approach Judaism and study its sources 
in order to eventually convert; in 1694 he printed the Bible in Frankfurt and 
was granted the approbation of Rabbi David Gruenhut who mentioned him 

אנטישמיות
Anti-Semitism

in the introduction as an "exalted scholar". The book is an extensive study 
written in an apparently reliable scientific manner against Judaism and 
its dangers to Christianity and is considered a basic book of Modern Anti-
Semitism to the present day. [17], 998; 1108 pages, 20.5cm. Two volumes with 
original spines and parchment conrners. Good condition. Stains and moth-damages. 
Binding somewhat worn.

Opening Price: $1000

557
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558. מילון יהודי-גרמני אנטישמי - נירנברג, 1890 
Die Judische marktsprache [שפת הסחר הסודית של היהודים], נערך על-ידי מנטל־

באום. נירנברג, 1890.

מילון-כיס של ביטויי הסחר של היהודים-גרמנים עם עמיתיהם הגרמנים הנוצרים. החלק 

הראשון (יהודית-גרמנית) מסודר אלפביתית על-פי יהודית-גרמנית; החלק השני (גרמנית-

יהודית) מסודר אלפביתית על-פי ביטויים בגרמנית והחלק השלישי מונה את הספרות מ-1 

עד מאתיים אלף, על-פי מקבילותיהן באותיות העבריות.

 – המסורתית  בדרך  התנהל  המשיך  היהודי  מהסחר  גדול  חלק  וויימאר  רפובליקת  בזמן 

הסתמכות על הסכמים שבעל-פה ולא בכתב. השפה של הסוחרים היהודים הייתה תערובת 

של דיאלקט מקומי וביטויים עבריים, שהובנו גם על-ידי הסוחרים הלא יהודים. מילון-כיס 

המאה  בסוף  בוואריה)   Franken) בפרנקוניה  מהדורות  במספר  בעילום-שם  פורסם  זה 

ה-19. 120 עמ', 11 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, הערה בכתב-יד.

פתיחה: $800

558. Anti-Semitic Jewish-German Dictionary – Nuernberg, 
1890
Die Judische marktsprache [secret trade language of Jews], edited by 
Mantelbaum. Nuernberg, 1890.
Pocket-dictionary of German-Jews trade expressions when trading with 
their Christian-German colleagues. First part (Jewish-German) in alpha-
betical order according the Jewish-German; second part (German-Jewish) 
in alphabetical order of German expressions and the third part counts from 
1 to 200,000, according to their equivalents in Hebrew.
During the days of the Weimar Republic a large part of Jewish trade con-
tinued to take place in the traditional way – based on verbal agreements 
rather than on written ones. The language used by the Jewish merchants 
was a combination between a local dialect and Hebrew expressions, which 
were well understood by non-Jews. This pocket-Dictionary was published 
anonymously in a few editions in Franken, Bavaria in the end of the 19th 
century. 120 pages, 11cm. Good condition. Few stains, handwritten comment.

Opening Price: $800

559. קריקטורות אנטישמיות – פריז, 1905-1907
פריז,  החופשיים].  הבונים  נגד  [עתון   La Bastille, Journal Antimaçonnique

.1905-1907

השער  בדפי  החופשיים.  הבונים  נגד  הצרפתית  הליגה  בהוצאת  השבועון  של  גליונות   14

כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   45.5 גדולה.  אנטישמית  קריקטורה  מופיעה  וגליון  גליון  כל  של 

מקופלים ל-2.

פתיחה: $500

559. Anti-Semitic Caricatures - Paris, 1905-1907
La Bastille, Journal Antimaçonnique [Journals of Anti-Masonic]. Paris, 
1905-1907.
14 Issues of the journal, which has been printed weekly by the Antimasonic 
French league. On the title page of each and every issue appears a large anti-
Semitic caricature.
45.5cm. Good condition. Stains. Folded into 2.

Opening Price: $500
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560. כרזה אנטישמית - צרפת, 1918
כרזה גדולה ובמרכזה ציור אנטישמי (חתום: (Christian Goy. צרפת, 1918 בקירוב. יהודי 

האוחז בשק כסף ניצב בחזית בית-קברות נוצרי. משני צידיו כתובות השנים 1914, 1918. 

בראש הכרזה מופיע הכיתוב: "למות למען המולדת - כן, תמיד; למות למען היהודי הבי־

נגד  הסוחרים,  נגד  יהודים,  בנקאים  "נגד  הכיתוב:  התחתון  בחלקה  לא".  לעולם   - נלאומי 

קרעים  טוב,  מצב  ס"מ.   78X96 צרפתית.  הפרלמנטרי".  והריקבון  הבינלאומיים  החוקים 

בקווי הקיפול. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $1000

560. Anti-Semitic Poster – France, 1918
Large poster with an anti-semitic drawing in the center (signed: Christian 
Goy). France, ca. 1918.
A Jew holding a sack of money in front of a Christian cemetery. On both 
sides appear the years 1914, 1918.
On the top part of the poster: "To die for the homeland – yes, always; to 
die for the international Jew – never". On the lower part: "Against Jewish 
bankers, against merchants, against international laws and the parliamen-
tary decay". French. 78X96cm. Good condition, tears to folding-marks. Mounted 
on linen cloth for display and restoration.

Opening Price: $1000

561. כרזה בגנות צ'רצ'יל, 1942
כרזה בהוצאת Franz-Eher. גרמניה, 1942. 

כרזה גדולה עם תמונתו של צ'רצ'יל וטקסט ארוך בגרמנית בגנותו. באמצע הכרזה נכתב 

 "...Mit judischen tricks ind britischen bluff gelang es diesem kriegshetzer  "

העם...].  בקרב  מלחמה  לחרחר  הצליח  בריטיים,  לוִֹפים"  ו"בְּ יהודיים  "טריקים"  [בעזרת 

פשתן  לבד  מודבקת  קטנים.  חורים  הקיפול,  בקווי  קמטים  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   118X80.5

לתצוגה ושימור.

פתיחה: $350
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561. Poster Disgracing Churchill, 1942
Large poster published by Franz-Eher. Germany, 1942.
Large poster with Churchill's photograph, and a long text of defamation in 
German. In the center of the poster " Mit judischen tricks ind britischen bluff 
gelang es diesem kriegshetzer...[with Jewish "tricks" and British "bluffs", 
he succeeded to provoke war…]. 118X80.5cm. Fair-good condition. Creases to 
folding-marks, small holes. Mounted on linen cloth for display and restoration.

Opening Price: $350

562. כרזת בחירות אנטישמית - אדולף וילט - פריז, 1943
רפרודוקציה של כרזת-בחירות ענקית של אדולף וילט (Adolf Willette) - אמן צרפתי 

אנטישמי שהתמודד בבחירות של 1889 בצרפת. פריז, 1943. 

איור אנטישמי של וילט - דמויות צרפתיות אוחזות בכלי לחימה, לרגליהן לוח שבור עם 

לגזע  שייך  היהודי  דת,  של  עניין  לא  "זה  הבוחרים:  לציבור  ופנייתו  "התלמוד"  הכיתוב 

אחר והוא אויבינו... אני מעניק לכם את ההזדמנות למחות עמי נגד עריצות היהודים...". 

פשתן  לבד  מודבקת  הקיפול.  בקווי  קרעים  כתמים,  מעט  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   116X156

לתצוגה ושימור.

פתיחה: $2200

562. Anti-Semitic Elections Poster – Adolf Willette – 
Paris, 1943
Reproduction of a large elections poster by Adolf Willette – a French anti-
Semitic artist who participated in the 1889 elections in France. Paris, 1943.
An anti-Semitic illustration by Willette – French figures holding weapons, 
at their feet a broken plaque with the writing "the Talmud" and a call to the 
voters: "it is not a matter of religion, the Jew is of a different race and he 
is our enemy…I grant you the opportunity to protest with me against the 
tyranny of the Jews…". 116X156cm. Fair-good condition. Several stains, tears 
to folding-marks. Pasted to linen cloth for display and restoration.

Opening Price: $2200562
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563. אוסף פרסומים אנטישמיים – ארה"ב
ארה"ב,  יהודים.  לקוחות  מכבדים  שאינם  ומלונות  נופש  לדירות  ועלונים  פרסומות  אוסף 

שנות ה-30 עד שנות ה-50. 

מדריכים  ושני  עלונים  עשר  שמונה  גפרורים,  קופסאות  שתי  גלויות,  שלש  כולל  האוסף 

נופש.  ואתרי  למלונות  פרסומי  חומר  מהווים  כולם  אשר  ארה"ב,  מזרח  בצפון  לנופשים 

חלק מהפרסומים מציינים כי מתקבלת "קליינטורה אקסקלוסיבית" בלבד, "לקוחות גויים 

יהודים  מפלה  אינו  המלון  כי  מצהיר  הפרסומים  אחד  וכדומה.  יהודית  לא  הנהלה  בלבד", 

אך מאמין כי יש לשמור על הפרדה, ואי לכך, אין באפשרות המלון לקבל אורחים יהודים. 

את  המתארת   ,1955 משנת   "The national Jewish Monthly" מעתון  כתבה  מצורפת 

ומצב  גודל  צבעוניים.  חלקם  פריטים;   26 סה"כ  בארה"ב.  והאנטישמיות  היהודים  אפליית 

משתנים.

פתיחה: $2000

563. Collection of Anti-Semitic Publications – USA
Collection of promotional leaflets of vacation apartments and hotels that do 
not accept Jewish customers. USA, 1930's to 1950's.
Collection includes three postcards, two matchboxes, eighteen leaflets and 
two guides for vacationers in North-East USA, all are promotional material 
for hotels and vacation sites. Some publications state that only "exclusive 
clientele" is accepted, "Gentile Customers Only", non-Jewish management 
etc. One publication declares that the hotel does not discriminate Jews 
but believes in separation, and therefore the hotel cannot accept Jewish 
customers. Attached is an article from "The National Jewish Monthly" of 
1955, describing discrimination and anti-Semitism in the USA. Total of 26 
items, some in color. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $2000
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564. כרטיס אנטישמי דמוי מסרק
כרטיס אנטישמי דמוי מסרק. ארה"ב?, [שנות ה-20?].

ובמרכז  כינים  שלוש  ביניהם  מסרק,  דמויי  פסים 

."Jerusalem Overtaker"

8.5X4.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים קלים. סימני דבק 

בצדו האחורי.

פתיחה: $150

564. Anti-Semitic Card in the Shape 
of a Comb  
Anti-Semitic card in the shape of a comb. United 
States? 1920's?
Striped like a comb, with three lice and in the 
center the caption, “Jerusalem Overtaker”. 
4.5x8.5cm. Good condition. Stained. Lightly 
creased. Glue marks on reverse side.

Opening Price: $150

 Wake up - 565. מדבקה אנטישמית
 Americans

ציור   –  ?Wake up Americans! Do You want this
פסל החרות אוחז פטיש ומגל במקום לפיד ויהודי במקום 

 Clean up America! Break the Red :ספר. תחת הציור

Plague! Boycott the Jew!. [נקו את אמריקה!, הפסיקו 
את המטרד האדום!, החרימו את היהודים!]. 9X6.5 ס"מ. 

מצב טוב מאד. מדבקה.

פתיחה: $100

565. Anti-Semitic Sticker – Wake Up 
Americans 
Wake up Americans! Do you want this? Picture 
of the Statue of Liberty holding a hammer and 
sickle in place of a torch, and a Jew instead of 
a book. Under the picture: Clean up America! 
Break the Red Plague! Boycott the Jew! Sticker. 
6.5x9cm. Very good condition. 

Opening Price: $100

566. "כרטיס" נסיעה לירושלים בכוון אחד
 Freifahrkarte nach Jerusalem - hin und nicht
 wieder zurück - Gültig ab jeder Deutschen
Station. [כרטיס נסיעה לירושלים, כיוון אחד ללא חזרה, 
תקף בכל תחנה גרמנית]. בצדו האחורי נדפס, כי הכרטיס 

אלה  מעין  כרטיסים  הלאומית.  הפרופגנדה  בהוצאת  הנו 

חולקו לנוסעים יהודים ברכבת בגרמניה ע"י אנטישמים. 

5.5X3 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

566. One-Way Ticket to Jerusalem 
Freifahrkarte nach Jerusalem - hin und nicht 
mehr zurück - Gültig ab jederStation. [One-way 
ticket to Jerusalem, valid at all German stations]. 
On the back side it says that this ticket was issued 
by the National Propaganda. Apparently, tickets 
such as these were distributed to Jewish travel-
ers on German trains by anti-Semites. 5.5X3cm. 
Good condition. 

Opening Price: $200

566
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568. כרוז אנטישמי – רומניה, 1941
 ,(Piteşti) פיטשט  עיריית  מטעם  [פקודה]   Ordonanţă

דצמבר 1941.

לשהות  עליהם  היהודים:  תנועת  את  המגבילה  פקודה 

בעוצר משך כל שעות היממה, ובאפשרותם לצאת לערוך 

 32.5 דף  רומנית.  בלבד.   9:00-10:00 השעות  בין  קניות 

ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $150

567. ספר ילדים עם סיפור אנטישמי – ברלין, 
1941

 Der Frühling und anderes Gepfeffertes! - Nur
fur natürlich empfindende Menschen, מאת אוֹטוֹ 

ְסטוֹל (Otto Stoll). ברלין, [1941].

כולל שמונה סיפורים לילדים, ביניהם שניים אנטישמיים, 

עם איורים רבים.

הסיפור העיקרי מציג את דמותו של היהודי העשיר מקס 

איזידור המפתה את עוזרת-הבית הארית. הסיפור מלווה 

מצב  ס"מ.  עמ', 24  רבים. [2], 68, [2]  אנטישמיים  איורים 

טוב. חותמת בעלים.

פתיחה: $350

568. Anti-Semitic Proclamation – 
Romania, 1941
Ordonanţă [Order] by Piteşti municipality, 
December 1941.
Order restricting movement of Jews: they have 
to stay under curfew for 24 hours, and can only 
go shopping between 9:00 – 10:00. Romanian.
Leaf 32.5cm. Very good condition.

Opening Price: $150

567. Children's Book with Anti-
Semitic Story – Berlin, 1941
Der Frühling und anderes Gepfeffertes! - Nur 
fur natürlich empfindende Menschen, by Otto 
Stoll. Berlin, [1941].
Includes eight stories for children, two are anti-
semitic, with many illustrations. The main story 
presents the rich Jew Max Isidor tempting the 
Aryan house-maid. Story accompanied by many 
anti-semitic illustrations. [2], 68, [2] pages, 24cm. 
Good condition. Ownership ink-stamp.

Opening Price: $350

567568
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שואה ושארית הפליטה
Holocaust and She'erit Ha-Pleita

569. דו"ח מצולם ממחנות-רכוז – גרמניה
 KZ, Bildbericht aus fünf Konzentrationslagern

[דו"ח מצולם מחמשה מחנות ריכוז]. [גרמניה, 1945?].

קשים  ותצלומים  קצרים  טקסטים  הכוללת  חוברת 

ואורדרוף.  בלזן  נורדהאוזן,  בוכנוואלד,  הריכוז  ממחנות 

[25] עמ', 26 ס"מ. מצב בינוני. כתמים כהים, קרעים משו־

קמים. עותק ספריה לשעבר. חלק מהעטיפה הקדמית חסר. 

כרוכה במעטפת קרטון חדשה.

פתיחה: $120

569. Photographed Report from 
Concentration Camps – Germany
KZ, Bildbericht aus fünf Konzentrationslagern 
[ Photographed report from five concentration 
camps]. [Germany, 1945?].
Booklet containing short texts and disturb-
ing photographs from concentration camps 
Buchenwald, Nordhausen, Belzen and Ordrof. 
[25] pages, 26cm. Fair condition. Dark stains, 
restored tears. Ex-library copy. Part of front cover 
missing. Bound in new cardboard cover.

Opening Price: $120

570. תעודת-שחרור ממחנה מאוטהאוזן, 1945
מאוטהאוזן,  למחנה  לכניסה  כרטיס-זיהוי-זמני-לאזרחים 

 Office for Polish) פולנים  ליהודים  המשרד  מטעם 

Jews). לינץ, יולי 1944 [צריך להיות 1945].
משנת  מאוטהאוזן  במחנה  הוחזק  אשר  יהודי  על-שם 

 20X14.5 המחנה).  שחרור  (יום   1945 במאי   5 ועד   1940

ס"מ. מצב גרוע. כתמים, קמטים וקרעים.

פתיחה: $150

570. Release-Certificate from 
Mathausen Camp, 1945
Temporary identification card for civilians to 
enter Mathausen camp, issued by the Office for 
Polish Jews. Lintz, July 1944 [should be 1945].
Issued for a Jew detained in Mathausen camp 
between 1940 and May 5 1945 (Liberation Day). 
20X14.5cm. Poor condition. Stains, creases and tears.

Opening Price: $150

571. אוסטריה החופשית – גליון יחיד של 
כתב-עת שנפסק עם פלישת גרמניה לצרפת – 

פריז, מאי 1940

 Freies Oesterreich - la libre autriche – Revue
אנטי- עתון   – החופשית  [אוסטריה   AntiHitlerienne

היטלראי]. גליון ראשון. פריז, מאי 1940. 

אנטי-היטלראי,  כתב-עת  של  גרמני  וגליון  צרפתי  גליון 

עקב  השנייה.  העולם  מלחמת  בתקופת  בצרפת  שנדפס 

הגליון,  פורסם  בו  חודש  באותו  לצרפת  גרמניה  פלישת 

בין  נוספים.  גליונות  נדפסו  ולא  העתון  פעילות  נפסקה 

אלפרד  מורגנשטרן,  סוֹמה  דויטש,  יוליוס  הכותבים: 

 24 בגרמנית;  בגליון  עמ'   32 ואחרים.  וורפל  פרנץ  פולגר, 

כתמי-חלודה,  טוב.  מצב  ס"מ.   27.5 בצרפתית,  בגליון  עמ' 

סימני-קיפול. קמטים.

פתיחה: $200

571. Free Austria – Single Issue 
of Periodical Discontinued upon 
German Invasion to France – Paris, 
May 1940
Freies Oesterreich - la libre autriche – Revue 
AntiHitlerienne [ Free Austria – Anti-Hitlerian 
Periodical]. First issue. Paris, May 1940.
French issue and German issue of a Anti-Hitlerian 
periodical, printed in France during World War 
II. Due to the German invasion to France on 
the month in which the issue was published, the 
activity of this periodical was discontinued and 
additional issues were not printed.
Amongst writers: Julius Deutsch, Soma 
Morgenstern, Alfred Polgar, Franz Werfel 
and others. 32 pages in German issue; 24 pages 
in French issue, 27.5cm. Good condition. Foxing 
marks, folding marks. Creases.

Opening Price: $200
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572. אונדזער שפראך – יאסי, 1941 – מקום 
דפוס מזויף

אונדזער שפראך – חוברת ללימוד יידיש. [יאסי, 1941].

ימי  של  בעיצומם  מחתרתית  בהדפסה  יצאה  זו  חוברת 

פרנקל,  אליעזר  ידי  על  שברומניה,  יאסי  בעיר  השואה 

מורה ליידיש בבית ספר "אורט" במקום. כהסוואה 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. קרעים ובלאי.

פתיחה: $300

572. Unzer Schprach – Iaşi, 1941 – 
Forged Place of Printing
Unzer Schprach – Yiddish study booklet. [Iaşi, 
1941].
The booklet was printed underground during the 
holocaust in the city of Iaşi, 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 mate-
rial from Encyclopedia of Jewish communities, 
Romania. [17] Leaves. 21cm. Fair condition. Stains, 
inscriptions in pen and pencil, tears and wear. 

Opening Price: $300

573. קטלוג תערוכה – מהחורבן האחרון – מינכן, 
1948

מהחורבן האחרון – תערוכה, הועדה ההיסטורית המרכ־

זית. מינכן, תש"ח 1948.

תחת  היהודים  מחיי  ותמונות  תעודות  תערוכת  קטלוג 

טבלאות-תצוגה,   71 כללה  התערוכה  הנאצים.  שלטון 

העולם  מלחמת  סוף  ועד  לשלטון  הנאצים  מעליית 

השנייה. הוצגו בה מאות מסמכים מגרמניה, פולין, אוס־

טריה והונגריה. עברית, יידיש, גרמנית, צרפתית ואנגלית. 

32, 32 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $300

573. Exhibition Catalogue – The 
Last Destruction – Munich, 1948 
The Last Destruction – Exhibition, Central 
Historical Commission. Munich, 1948.
Catalogue of an exhibition of documents and 
photographs of Jewish life under the Nazis. 
The exhibition included 71 display-tables, from 
the rise of the Nazi party to the end of World 
War II. Hundreds of documents were exhibited 
from Germany, Poland, Austria and Hungary. 
Hebrew, Yiddish, German, French and English. 
32, 32 pages, 21cm. Very good condition.

Opening Price: $300

574. מחנות העקורים באיטליה – אוסף מסמכים 
חשוב, 1944-1947

אל  שנשלחו  ודו"חות,  פרוטוקולים  חוזרים,  מכתבים,   58

שונים,  ארגוני-סיוע  מאת  ההסתדרות  של  הפועל  הועד 

שפעלו במחנות העקורים של שארית הפליטה על אדמת 

איטליה, 1944-1947.

המרכז  הבאים:  הארגונים  מאת  מסמכים  כולל  האוסף 

לגולה באיטליה; המשלחת הארץ-ישראלית של הסוכנות 

באיטליה;  האחד"  הסתדרות "החלוץ  באיטליה;  היהודית 

כלל-אירופאית  ברית  באיטליה;  העבריים  החיילים  איגוד 

"פרטיזן-חלוץ".  וגטאות  לוחמי-חזיות  פרטיזנים,  של 

ששה  נזכרים   – במחנות"  הנעשה  "על  חוזר  ביניהם: 

מחנות שונים ומוסדות-סיוע; "פרטיכל ישיבת המזכירות 

חברי  של  הכינוס  "על  [סקירה]  ברומא";  לגולה]  [המרכז 

אנשי  התנפלות  שבאיטליה";  הארץ-ישראלית  המשלחת 

בית"ר וצה"ר על משרד המשלחת במילנו; ועוד – מכילים 

מידע רב וחשוב על מצב ניצולי השואה היהודים במחנות 

573 572
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574. Displaced Persons Camps in 
Italy – Important Collection of 
Documents, 1944-1947 
58 Letters, protocols and reports, sent to the 
Executive Committee of the Histadrut by vari-
ous aid organizations, which acted in the dis-
placed persons camps in Italy, 1944-1947.
Includes documents by the following organi-
zations: Center for the Diaspora in Italy; the 
Israeli delegation of the Jewish Agency in Italy; 
"HeChalutz HaEchad" union in Italy; Union 
of Jewish Soldiers in Italy; the all-European 
Alliance of Partisans, Front and Ghetto fighters 
"Partisan-Chalutz". Amongst the documents: 
circular letter "about the camps" – six different 
camps are mentioned as well as aid-institutions; 
"Protocol of the secretariat meeting [HaMerkaz 
LaGolah] in Rome"; [survey] "of the members 
of Eretz Israel Delegation in Italy"; important  
information about the condition of holocaust 
survivors in the displaced persons camps and 
the Eretz Israel aid delegations in Italy. Size 
and condition varies.

Opening Price: $800

העקורים ועל משלחות הסיוע הארצישראליות באיטליה. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $800

575. שארית הפליטה בגרמניה – אוסף מסמכים 
מעניין

שלשה עשר מכתבים, תזכירים ודו"חות, רובם נשלחו אל 

הועד הפועל של ההסתדרות בתל-אביב. ביניהם: מכתבים 

בגר־ מאוחד)  חלוצי  (נוער  נח"ם  של  הראשית  מההנהגה 

צוקרמן  [אנטק]  יצחק  כי  מוזכר  המכתבים  (באחד  מניה 

ביקר וכי הוא "הוסיף לפלג את הכוחות החלוציים בגרמ־

ניה, וכתוצאה מהמצב פלג את הסתדרות 

של  ומצע  חוקה  פח"ח...");  והקים  המאוחדת  הלוחמים 

"ההסתדרות הציונית האחידה של שארית הפליטה בגר־

מניה"; מכתבים מהנהלת פח"ח; פרוטוקול ארוך ומפורט 

של כינוס השליחים באזור האמריקאי של גרמניה, מינכן, 

הפליטה,  שארית  במחנה  המצב  על  מפורט  דו"ח   ;1946

במינכן,  המשלחת  ועדת  אל  שפירא  מלכה  מאת  נשלח 

אגודה  של   1 מס'  גליון  אינוואליד,  יודישער   ◆ ועוד. 

לבעלי-מומים יהודיים באזור האמריקני בגרמניה. מינכן, 

קליינמאן  טויבע  לחתונת  הזמנה   ◆ יידיש.   .1948 מארס 

וגרמנית,  עברית  אוקטובר, 1948.  מינכן,  בַארַאץ.  ופייוול 

דיו זהובה. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $600

575. She'erit HaPleita in Germany 
– Collection of Interesting 
Documents
Thirteen letters, memos and reports, most 
of them sent to the executive board of the 
Histadrut in Tel Aviv. Amongst them: letters 
from the leadership of No'ar Chlutzi Mehuchad 
in Germany ; constitution of the "Histadrut 
HaZionit Ha'Achidah shel She'erit HaPleita 
BeGermania"; letters from P"HH leadership; 
long and detailed report of the conference of 
emissaries in the American zone in Germany, 
Munich, 1946; Detailed report about the 
situation in the She'erit HaPleita camp, sent 
by Malka Shapira to the mission committee in 
Munich, and more. ◆ Yidisher Invalid, issue 
number 1 of a society for Jewish handicapped in 
the American zone in Germany. Munich, March 
1948. Yiddish. ◆ Invitation to the wedding of 
Toibe Kleinman and Faivel Baratz. Munich, 
October, 1948. Hebrew and German. Size and 
condition varies.

Opening Price: $600

576. דו"חות על פעילות אונרר"א במצרים, 
1944

בקורי  על  "דו"ח   + שלנו"  והפלוגות  "אונררא  דו"ח 

והשיקום  הסעד  (סוכנות  לאונררא"  בקשר  בקהיר  השני 

קרן  של  הכללי  (המזכיר  הרמן  ליאו  מאת  האו"ם),  של 

בניהול  אונר"א  פעילות  נזכרת  בדו"חות   .1944 היסוד). 

הצטרפות  וכן  המלחמה,  בזמן  במצרים  מחנות-פליטים 

אונר"א.  לכוחות  היהודית  הבריגדה  מטעם  פלוגות-סיוע 

אחד הדו"חות נשלח אל יוסף שפרינצק. ◆ מכתב ממוען 

 .1942 מקהיר,  צדיקוף  חיים  מאת  [שפרינצק?]  יוסף  אל 

במכתב נזכרים סניף לשכת "בני ברית" בקהיר ותרומותיו 

וחיילים  לחיילות  מועדונים   – "קלוב"  לפעילות  ועזרתו 

במחנות צבאיים במצרים. [6] דף, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

574

575
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577. הסתדרות "החלוץ" בטהראן ובתימן – 
"ילדי טהראן" 

באו  אשר  היתומים  הילדים  של  "מצבם   – מודפס  דו"ח 

מרוסיה בתוך מחנה הפליטים מס' 1 בטהראן" – פברואר 

1943. תיאור קצר (דף אחד) אך עשיר בפרטים מעניינים, 

הסוכנות  במחנה  טהראן"  "ילדי   719 של  שהותם  אודות 

היהודית בטהראן. ◆ "דבר החלוץ בטהראן ליום תל-חי", 

מסמך בן שלשה דפים, נשלח אל הסוכנות היהודית בירו־

שלים, י"א אדר ב' תש"ו [1946]. ◆ שני מכתבים בכתב-יד, 

מטעם חברי "החלוץ" בעדן, תימן. 1944, 1947. אחד המ־

כתבים חתום בידי עזרא סעדיה כהן, מנהל תנועת החלוץ, 

השוהה  פליטים  מקבוצת  חלק  היותו  את  מזכיר  הוא  ובו 

במחנה. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

578. תעודת-הוקרה עם חתימות נשיאּות ועד 
היהודים המשוחררים – גרמניה, 1947

 Central של  רשמי  מכתבים  נייר  על  הוקרה  תעודת 
 Committee of Liberated Jews in the American
של  המרכזי  [הועד   Occupied Zone in Germany
בגרמ־ האמריקני  הכיבוש  באיזור  המשוחררים  היהודים 

ניה]. דצמבר, 1947.

577. "HeChalutz" Organization 
in Tehran and Yemen – "Tehran 
Children" 
Printed report – "condition of orphans that 
came from Russia in the refugee camp number 1 
in Tehran" – February 1943. Short report (1 leaf) 
with many interesting details about the stay of 
719 "Tehran Children" in the Jewish Agency 
camp in Tehran. ◆ "News from "HeChalutz" in 
Tehran for Tel-Chai day", three-pages docu-
ment, sent to the Jewish Agency in Jerusalem, 
11 Adar 1946. ◆ Two handwritten letters, by 
"HeChalutz members in Aden, Yemen. 1944, 
1947. One letter is signed by Ezra Sa'adia Cohen, 
Hechalutz movement manager, in which he 
mentions his being part of a group of refugees in 
a camp. Condition and size varies.

Opening Price: $150

576. Report About UNRWA Activity 
in Egypt, 1944 
"Report by UNRWA and our companies" + 
"Report of my second visit to Cairo regarding 
UNRWA" (United Nations Relief and Works 
Agency), by Leo Herman (General Secretary of 
Keren HaYessod). 1944. The reports mention 
UNRWA activity in managing refugee-camps 
in Egypt during the war, as well as Jewish 
Brigade assistance-companies joining UNRWA 
forces. One report was sent to Joseph Sprintzak. 
◆ Letter sent from Cairo to Joseph [Sprintzak?] 
by Chaim Zadikoff, 1942. Writing about "Bnei 
Brit" branch in Cairo and its aid and assistance 
to clubs for soldiers in Egypt. [6] leaves, condition 
and size varies.

Opening Price: $150

578. Certificates of Appreciation 
Signed by Members of Presidency of 
Central Committee of Liberated 
Jews – Germany, 1947
Certificates of appreciation on official stationery 
of the Central Committee of Liberated Jews 
in the American Occupied Zone in Germany. 
December, 1947. Presented to "our friend Judge 
Lowenthal, advisor for Jewish matters by chief 
army commander …of theAmerican conquered 
zone in Germany", in honor of his activity for 
She'erit HaPleita in Germany. Hand-signed by 
11 members of the presidency and committee 
members, with names of five additional mem-
bers. Leaf 29.5cm pasted to cardboard of a photo-
album. Good condition, few creases.

Opening Price: $150

לעניני  היועץ  לוינטל,  השופט  ולחברנו  "לידידנו  נתנה 

היהודים ע"י המפקד הראשי של הצבא... באיזור הכיבוש 

למען  פעילותו  על  הוקרה  כאות  בגרמניה",  האמריקאי 

מחברי   11 של  חתימות-ידם  בגרמניה.  הפליטה  שארית 

חברים  חמשה  של  ושמותיהם  הוועד,  וחברי  הנשיאות 

אלבום- של  קרטון  על  מודבק  ס"מ   29.5 דף  נוספים. 

תמונות. מצב טוב, מעט קמטים בשוליים.

פתיחה: $150

577
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579. שארית הפליטה – תריסר ספרים
מלחמת  לאחר  בגרמניה  שנדפסו  ביידיש  ספרים  תריסר 

סילו־ :ליטערארישע   1946-1949 מינכן,  השניה.  העולם 

קינסטלערישן  פון  פראבלעמען   ◆ גולדקורן.  יצחק  עטן, 

בית"רישער  פאר  זאמעלבוך   ◆ שרייער.  אפרים  שאפן, 

זאב  און גאולה,  חורבן  ◆ צווישן  ז'בוטינסקי.  זאב  יוגענד, 

הרינג. ◆ אין פרעמדן לאנד, לידער, מטס אוליצקי. ◆ אין 

אזא וועלט בעולם כזה, בנימין עליס. ◆ דאס פאלקס-מויל 

אין נאצי-קלעם, ישראל קאפלאן. ◆ משיח-טרוימעך אין 

לייוויקס דראמאטישע פאעמעס, לוי שליט. ◆ עקזאדוס 

מלכה  לעבן,  צום  צוריק   ◆ פרלוב.  יצחק  פאעמע,   1947

קעלעריך. ◆ דאס געטא אין פלאמען, שמואל גאלבורט. ◆ 

געוויטער, מאלאשא מלי. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

579. She'erit HaPleita – A Dozen 
Books
A dozen books in Yiddish published in Germany 
after World war II. Munich, 1946-1949. See 
Hebrew list. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $300

580. עשר חוברות שנדפסו בפולין לאחר 
השואה

 Majdanek השואה:  לאחר  בפולין  שנדפסו  חוברות   10

בלובלין.  מיוחד  פלילי  משפט  לפני  שימוע  [מיידנק], 

 Wrocilem  ◆  .[1945 [קרקוב,  רבים.  תצלומים  כולל 

[שבתי   z Mauthausenm, Adam Paszkowic
Powrot z piekla hit-  ◆  .1946 לודז',  ממאוטהאוזן]. 

הגיהנום  מן  [חזרה   lerowskiego, Antoni Gladysz
הנאצי]. טרנוב, Belzec, Rudolf Reder ◆ .1945, קרקוב, 

 Organizowanie ◆ .1946. עם תצלומים. עטיפה קרועה

[ארגון   Wscieklosci, Michal Maksymilin Borwicz
 Listy Spod Morwy, Gustaw  ◆  .1947 ורשה,  הזעם]. 

 .1946 קטוביץ,  תותחים],  תחת  [מכתבים   Morcinek

 Kwiaty Oswiecimia,  ◆ וזקסנהאוזן.  מדכאו  מכתבים 

קרקוב,  אושוויץ].  של  [פרחים   Zinowij Tolkaczew
 Dachau, Ksiadz Ludwik ◆ .1946. רישומים מאושוויץ

 Von Blaskowitz ◆ .לודז', 1946. עם תצלומים .Bujacz
Wkracza do kepna, Dr. Jan Ross. [קרקוב, 1945]. ◆ 
 Literatura w Obozie, Michal Maksymilin Borwicz

[ספרות במחנה]. קרקוב, 1946. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

580. Ten Booklets Printed in Poland 
after the Holocaust
10 Booklets printed in Poland after the holocaust: 
Majdanek, hearing prior to special criminal trial 
in Lublin. With many photographs. [Krakow, 
1945]. ◆ Wrocilem z Mauthausenm, Adam 
Paszkowic [ Shabtai of Mauthausen]. Lodz, 
1946. ◆ Powrot z piekla hitlerowskiego, Antoni 
Gladysz [ The return from the Nazi hell]. Tarnow, 
1945. ◆ Belzec, Rudolf Reder, Krakow, 1946. 
With photographs. Torn cover. ◆ Organizowanie 
Wscieklosci, Michal Maksymilin Borwicz [Rage 
organization]. Warsaw, 1947. ◆ Listy Spod 
Morwy, Gustaw Morcinek [Letters under gun-
fire], Katovitz, 1946. Letters from Dachau and 
Sachsenhausen. ◆ Kwiaty Oswiecimia, Zinowij 
Tolkaczew [Auschwitz flowers]. Krakow, 1946. 
Drawings from Auschwitz. ◆ Dachau, Ksiadz 
Ludwik Bujacz. Lodz, 1946. With photographs. 
◆ Von Blaskowitz Wkracza do kepna, Dr. Jan 
Ross. [Krakow, 1945]. ◆ Literatura w Obozie, 
Michal Maksymilin Borwicz [Literature in the 
camp]. Krakow, 1946. Size and condition varies.

Opening Price: $200

581. מהחורבן האחרון – אוסף חוברות, 
1946-1948

פון לעצטן חורבן [מהחורבן האחרון], כתב-עת להיסטוריה 

ישראל  בעריכת  הנאצי,  השלטון  תחת  היהודי  העם  של 

קפלן. מינכן, 1946-1948.

10 חוברות רצופות הכוללות עשרות מאמרים על תקופת 

וקטעי  נתונים  טבלאות  מפות,  תצלומים,  עם  השואה, 

זכרונות של ניצולי שואה. יידיש ומעט אנגלית.

פתיחה: $250

581. From the Last Destruction – 
Collection of Booklets, 1946-1948  
Fun letzten churban [from the last destruction], 
periodical for the history of the Jewish people 
during the Nazi regime, edited by Israel Kaplan. 
Munich, 1946-1948.
10 booklets with tens of essays about the holo-
caust, with photographs, maps, tables with data,  
and memories of holocaust survivors. Yiddish 
and some English.

Opening Price: $250

582. היהודי הנודד – שנחאי, 1948
 – הנודד  [היהודי  דערציילונגען   - יידן  פארוואגלטע 

מעשייה], מאת יעקב הרש פישמן. שנחאי, 1948.

הרוצחים  ע"י  שהושמדו  ובתו,  אשתו  של  לזכרן  מוקדש 

הגרמנים בפולין. 66 עמ', 18.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $150
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583. שתי חוברות ביידיש – שארית הפליטה, 
1945-1948

המרכז  בהוצאת  עתון  החירות].  [על  פריי  דער  אויף 

שטוט־ בשטוטגרט.  לאסירים-יהודים-פוליטיים-לשעבר 

גרט, גליון מס' 1, דצמבר 1945. יידיש. ◆ צויטן בעלזענער 

בלעטלעך [עתון בלזן השני], בעריכת מאיר בער גוטמאן 

משתנה,  גודל  יידיש.  ברגן-בלזן, 1948.  רוזנפלד.  ואברהם 

מצב טוב. 

פתיחה: $150

584. חומש לשארית הפליטה – ועד ההצלה 
במינכן, תש"ז

לשארית  ההצלה  ועד  מאת  מתנה  תורה  חומשי  חמשה 

בארוך  נפתלי  רבי  ההצלה  ועד  רבני  בהוצאת  הפליטה, 

ורבי אביעזר בורשטין. מינכן, תש"ז [1947].

ולנשיאו,  האמריקני  לעם  תודה  מכתב  השער  דף  לפני 

מאת רבני ועד ההצלה, עם ציור דגל ארה"ב. שער צבעוני 

בדפוס ליטוגרפי. [2], ס; נה; [1], נו-צז; מח; [1], מט-צז דף, 

17 ס"מ. מצב טוב. גוף הספר מנותק ל-2 חלקים.

פתיחה: $250

583. Two Booklets in Yiddish – 
Sh'erit HaPleita, 1945-1948 
Oyf der fray [on the freedom]. Periodical 
published by the center for ex-Political-Jewish-
Prisoners in Stuttgart. Stuttgart, issue number 
1, December 1945. Yiddish. ◆ Zweiten Belsener 
Bletlakh [second Belsen paper], edited by Meir 
Ber Gutman and Avraham Rosenfeld. Bergen-
Belsen. 1948. Yiddish. Size varies, good condition.

Opening Price: $150

584. Pentateuch for She'erit Ha-
Pleita – Va'ad Hahatzala in Munich, 
1947 
Pentateuch, gift of Va'ad Hahatzala to She'erit 
Ha-Pleita, published by the rabbis of the Va'ad 
Hahatzala Rabbi Naftali Baruch and Rabbi 
Aviezer Burstein. Munich, [1947].
Before the front leaf appears a letter of thanks 
to the American people and their president, 
from the rabbis of the Va'ad Hahatzala, with a 
drawing of the USA flag. A colorful title page in 
lithographic print. [2], 60; 55; [1], 56-97; 48; [1], 
49-97 leaves, 17cm. Good condition. 

Opening Price: $250

582. The Wandering Jew – Shanghai, 
1948  
Farvoglte yidn – dertseylungen [The Wandering 
Jew – a Tale], by Ya'akov Hersh Fishman. 
Shanghai, 1948.
In memory of his wife and daughter who were 
killed by the German murderers in Poland. 66 
pages, 18.5cm. Good condition.

Opening Price: $150

585. עתון "נחם" / קול הציוני - מינכן, 1947
נוחם [נוער חלוצי מאוחד], עתון התנועה בגרמניה. מינכן, 

אוקטובר 1947. כולל תצלומים ממושבות "נחם" בגרמניה. 

עתון "התאח־ ציוני],  שטימע [קול  ◆ ציוניסטישע  יידיש. 

מינכן,  בגרמניה.  הציוני"  ו"הנוער  הכלליים"  הציונים  דות 

נובמבר 1947. 30, 48 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים.

פתיחה: $180

585. "Nocham" Newspaper / Kol 
HaZioni – Munich, 1947
Nocham [No'ar Halutzi Me'uchad], Periodical 
of the movement in Germany. Munich, October 
1947. With photographs of "Nocham" settle-
ments in Germany. Yiddish. ◆ Tsiyonishtische 
shtime [Zionis Voice], Periodical of "Hit'achdut 
HaZionim HaKlaliyim" and "HaNo'ar HaZioni" 
in Germany. Munich, November 1947. 30, 48cm. 
Good condition. Stains and creases.

Opening Price: $180

586. ארץ ישראל בבניה – מינכן, 1947
ארץ-ישראל אין אויפבוי [ארץ ישראל בבניה], מאת יוסף 

דוד שיינזון. הוצאת מפלגת פועלי ציון, התאחדות נוח"ם 

[נוער חלוצי מאוחד] בגרמניה, מינכן, 1947.

פרסומות  איורים,  עם  צבעוניים  לוחות  מספר  כולל 

מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   20.5 עמ',   142 יידיש.  ודיאגראמות. 

נזקים וכתמים. נקב-עש.

פתיחה: $120

586. Eretz Israel is Being Built – 
Munich, 1947
Eretz Israel in oyfboy [Eretz Israel is being built], 
by Yosef David Sheinson. Published by Po'aley 
Zion party, Nocha"m association [No'ar halutzi 
Meuchad] in Germany, Munich, 1947.
 Includes a few plates in color with illustrations, 
advertisements and diagrams. Yiddish. 142 
pages, 20.5cm. Good condition. Few damages and 
stains. Moth-hole.

Opening Price: $120
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587. ספר "הבריחה", -1945-1948 הקדשה
בנתיב היסורים למולדת. הוצאת "הבריחה", תש"ו-תש"ח, 

.1945-1948

ספר עתיר תצלומים המתעדים את הגירתם ההמונית של 

יהודי אירופה באופן לא חוקי מן המדינות ששוחררו בידי 

הצבא האדום, אל חופי הים התיכון, ומשם בספינות מע־

פילים אל ארץ-ישראל. חלקים מן הספר מוקדשים למסען 

הבריחה,  בנתיבי  שצעדו  והיתומים  הילדים  שיירות  של 

בעוד שחלק אחר מתעד את מסעה ולכידתה של ספינת 

המעפילים אקסודוס. מלווה הסברים ופסוקים מן התנ"ך, 

בשלש שפות: עברית, יידיש ואנגלית. דברי-הקדמה, מאת 

ה"בריחה"  וממארגני  ב"הגנה"  בחיר  חבר  דקל,  [אפרים] 

ס"מ.   25X34 דף,   [104] השער.  בדף  בכתב-ידו  והקדשה 

מצב בינוני. כתמים רבים. עטיפה קרועה, בלויה ומוכתמת. 

פתיחה: $400

587. Ha-Brycha, 1945-1948 
In the Path of Suffering to the Homeland. 
Published by “Ha-Brycha”, 1945-1948.
Important 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. 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. Accompanied by explanations and 
verses from the Bible in Hebrew, Yiddish and 
English. Foreword by [Ephraim] Dekel, member 
of the "Haganah" and among the instigators of 
the “Brycha”; with his handwritten dedication 
on title page. [104] Leaves, 34x25cm. Fair condi-
tion. Many stains. Cover torn, worn and stained.

Opening Price: $400

588. שלשה ספרי לימוד לשארית הפליטה, 
1947-1948

שלשה ספרי לימוד שנדפסו בידי הסוכנות היהודית וארגון 

"הג'וינט" עבור שארית הפליטה במינכן, 1947-1948.

"ארצות  השלישית";  הלמודים  לשנת  חשבון  "תרגילי 

ב'";  חוברת  בכתיבת-הארץ,  ועבודה  קריאה  ספר  ועמים, 

"שבילי החשבון – קבץ שאלות חשבון והנדסה". 20.5 ס"מ 

בממוצע. מצב בינוני-טוב. כתמים, נזקי-עש קלים.

פתיחה: $120

588. Three Study Books for She'erit 
HaPleita, 1947-1948 
Three study books printed by the Jewish Agency 
and the "Joint" for She'erit HaPleita in Munich, 
1947-1948.
"Mathematics exercises for third year"; "Lands 
and People, reading and exercise book, booklet 
B"; "Shviley Hacheshbon – Mathematics and 
Geometry questions". Average size 20.5cm. Fair-
good condition. Stains, slight moth damages.

Opening Price: $120

589. העולם שנעלם – ספר תצלומים
בידי  ערוך  שנעלם],  [העולם  וועלט  פַארשוואונדענע  די 

המכיל  אלבומי  ספר   .1947 ניו-יורק,  אברמוביץ.  רפאל 

תצלומים  כולל  אירופה.  מזרח  יהדות  של  תצלומים 

בשני  ודמויות,  בתי-מסחר  רחובות,  בתי-כנסת,  של  רבים 

חלקים: ערים יהודיות ואנשים. מציג יהדות מזרח אירופה 

 ,575 יודובין.  שלמה  של  איור  הכריכה  על  השואה.  טרם 

[8] עמ', 26.5X20.5 ס"מ. מצב טוב. דפים מנותקים חלקית. 

מעט נזקי-רטיבות. כריכה רופפת, דהויה.

פתיחה: $250

589. The Vanished World — Book of 
Photographs  
Di Farshvaundene Velt [The Vanished World], 
edited by Rafael Abramovitch. New York, 1947. 
Album containing photographs of Jews from 
Eastern Europe. Includes many photographs 
of synagogues, streets, stores, and people. The 
book is divided into two parts: Jewish Cities, 
and People. The cover has an illustration by 
Shlomo Yudovin. 575, [8] pages, 20.5x26.5cm. 
Good condition. Pages are partially detached. Slight 
water damage. Loose cover, faded.

Opening Price: $250

590. שני אלבומים מאוירים – שואה-הונגריה
 Know from where did you  - באת"  מעין  "דע 

come, תיאור החיים תחת הכיבוש הנאצי, בגטו ובמחנות 
אדלר.  מיקלוש  צבי  מאת  לוחות-איורים,  ב-15  העבודה, 

[דברצן (הונגריה), 194-]. בשני הדפים הראשונים הכיתוב 

הסברים  האחרון  ובדף  הולך"  אתה  ולאן  באת  מאין  "דע 

 Auschwitz Noi Tabor ◆ .על האיורים - בארבע שפות

 Lukacs [אושוויץ – מחנה נשים], 24 לוחות-איורים, מאת

Agnes Rajzai. בודפשט, 1946. הונגרית ואנגלית. גודל 
משתנה. מצב כללי טוב.

פתיחה: $120

589
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590. Two Illustrated Albums – 
Holocaust – Hungary
"Da Me'Ayin Bata" – Know where you are 
coming from, description of life under Nazi 
regime, in the ghetto and in labor camps, 
through15 illustrated plates, by Zvi Miklós 
Adler. [Debrecen (Hungary), 194-]. On the last 
leaf the illustrations are described in four lan-
guages. ◆ Auschwitz Noi Tabor [Auschwitz – 
women's camp], 24 illustration plates, by Lukacs 
Agnes Rajzai. Budapest, 1946. Hungarian and 
English. Size varies. General condition good.

Opening Price: $120

591. אונזער ציל – גליון מוקדש לז'בוטינסקי – 
לינץ, 1947

אונזער ציל [שאיפתינו], עתון לאומי ליהודים באוסטריה. 

שנה ראשונה, גליון 12. לינץ, יולי 1947.

לפטיר־ שנים   7 במלאת  ז'בוטינסקי,  לזאב  מוקדש  גליון 

מטרתו  לאור  ילכו  כלם  מת,  לא  "הוא  הגליון  בראש  תו. 

הגדולה". כולל גם ברכות רבות אל ומאת ניצולי השואה 

בלינץ-בינדרמיכל. [4] דף, 44 ס"מ. מצב טוב. קו-קפל.

פתיחה: $150

591. Undzer Tsil – Issue Dedicated to 
Jabotinsky – Linz, 1947 
Undzer tsil [our aspirations], national newspa-
per for Jews in Austria. First year, issue number 
12. Linz, July 1947.
Issue dedicated to Ze'ev Jabotinsky, on the 7th 
anniversary of his passing. The issue opens with 
"He is not dead, everyone will walk in the light of 
his great goal". Includes many greetings to and 
from holocaust survivors in Litz-Bindermichl. 
[4] leaves, 44cm. Good condition. Folding-mark.

Opening Price: $150

592. אוסף מסמכים – קהלת בודפשט
האורתודוכסית.  היהודית  הקהילה  מן  מסמכים  אוסף 

בודפשט, 1938-1951.

ומכת־ רשימות-שמות  תקנות,  טפסים,  שונים,  חשבונות 

בים – חלקם על נייר-מכתבים רשמי של הקהלה האורתו־

דוכסית. הונגרית, מעט מלים בעברית. מעל 80 מסמכים, 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

592. Collection of Documents – 
Budapest Community  
Collection of Documents from the Budapest 
Orthodox Jewish Community, 1938-1951.
Various accounts, forms, regulations, lists of 
names and letters – some on official stationery 
of the Orthodox Community.
Hungarian with a few words in Hebrew. More 
than 80 documents, various sizes and conditions.

Opening Price: $200

593. מסמכים – פולין – שנות ה-40
פולין,   .(Lefelsztyl) לפלשטיל  משפחת  של  מסמכים 

שנות ה-40.

יליד  לפלשטיל,  (דב)  ברנרד  של  אישיים  מסמכים  אוסף 

ארצה  עלה  לפלשטיל   .1918 (אוקראינה),  דרוהוביץ 

בשנת 1950 עם אשתו חיה ובתו רגינה (רבקה). היה חבר 

של  פספורטים  כולל  האוסף  הצעיר".  "השומר  בתנועת 

ברנרד,  של  עליה  תעודת  שונות,  תעודות-חבר  הזוג,  בני 

תעודות מבית הספר של בתו, מכתב המבשר על מות אביו 

במחנה הריכוז מאוטהאוזן, ועוד. תעודות רבות הקשורות 

גודל  פריטים.  סה"כ 46  השואה.  לאחר  המשפחה  בנדודי 

ומצב משתנים.

פתיחה: $500

593. Documents – Poland -1940's 
Documents of the Lefelsztyl family. Poland, 
1940's.
Collection of personal documents of Bernard 
(Dov) Lefelsztyl, born in Drohobecz (Ukraine), 
1918.
Lefelsztyl made Aliyah to Israel in 1950 with his 
wife Haya and his daughter Regina (Rivka). Was 
a member of "HaShomer HaTza'ir" movement. 
The collection includes the couple's passports, 
various membership cards, Bernard's aliyah 
certificate, his daughter's school certificates, 
a letter informing him of his father's death in 
Mauthausen Concentration Camp, and more. 
Many documents reflect the family's wandering 
after the holocaust. Total of 46 items. Various sizes 
and conditions.

Opening Price: $500

594. מכתבים בעניין הצלת יהודה קשתן
מפולין,  קשתן  יהודה  של  לחילוצו  הנוגעים  מכתבים   4

.1939-1940

מכתב בכתב-יד מיוסף קשתן לחיים ברלס, נציג הסוכנות 

היהודית בשוויץ, בנוגע לחילוץ וקבלת אותות חיים מאחיו 

ומשפחתו בורשה. ◆ שני מכתבי-תשובה של ברלס. בשני 

הוא מדווח כי הצליח להוציאו "מתוך ההפכה של ורשה" 

דרישת  המוסר  בירושלים  הסוכנות  נציג  של  מכתב   ◆
שלום מיהודה קשתן בפולין. מצב טוב, כתמים וקמטים.

פתיחה: $150
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594. Letters Concerning the Rescue 
of Yehudah Kashtan  
4 Letters concerning the rescue of Yehudah 
Kashtan out of Poland, 1939-1940.
Handwritten letter from Joseph Kashtan to 
Chaim Berles, representative of the Jewish 
Agency in Switzerland, concerning the rescue 
and receiving life-signs from his brother and 
his family in Warsaw. ◆ Two reply-letters from 
Berles. In the second letter he reports that he suc-
ceeded in rescuing him. ◆ letter from a represen-
tative of the Jewish Agency in Jerusalem sending 
regards from Yehuda Kashtan in Poland. Good 
condition, stains and creases.

Opening Price: $150

595. מסמכים אישיים של פליטה מגרמניה 
1940-1947

 ,Hilde Elkan) אלקן  הילדה  של  ותעודות  מסמכים   7

ילידת  אלקן),  בנו  היהודי-גרמני  הפסל  של  בת-משפחה 

בשנות  להולנד  מגרמניה  נמלטה  אשר   ,1916 גרמניה, 

ספח- לאנגליה:  היגרה  ובהמשך  השניה,  העולם  מלחמת 

רישום עם פרטים אישיים. רוטרדם, הולנד, אוגוסט 1940; 

באמשטרדם  היהודי  הסיוע  ועד  מטעם  תעודת-זהות 

 ;1943 הולנד,  גלויות,  שתי   ;1942 אוקטובר  (הולנדית), 

אישור-מעבר בכתב-יד, אנגליה, אוקטובר 1944; תעודת-

 ,National Registration Office-ה מטעם  זמנית  זהות 

ספטמבר 1947; תעודה מזהה שהונפקה בסאות'-המפטון, 

אנגליה, יוני 1947. גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $300

595. Personal Documents of a 
Refugee from Germany 1940-1947  
7 documents and certificates of Hilde Elkan, 
(relative of the Jewish-German sculptor Benno 
Elkan), born in Germany, 1916, fled from 
Germany to Holland during World War II, and 
afterwards immigrated to England: Registration 
attachment with personal details. Rotterdam, 
Holland, August 1940; Identity card issued by 
the Jewish assistance Committee in Amsterdam 
(Dutch), October 1942; two postcards, Holland, 
1943; handwritten laissez-passer, England, 
October 1944; temporary identity card issued by 
National Registration Office, September 1947; 
Identification card issued in Southampton, 
England, June 1947. Various sizes, good condition.

Opening Price: $300

596. תעודות-זהות לפליטים – צרפת, 1948
הפליטה  שארית  עבור  שהונפקו  תעודות-זהות  שלש 

 J-R-W-S – Jewish ארגון  מטעם   ,1948 בצרפת, 

פליטים  לרווחת  ארגון   –  Refugees Welfare Society
יהודיים.

השנתיים,  בן  ובנם  רעייתו,  גוטמן,  יוסף  על-שם  תעודות 

אנגלית  לשעבר.  גרמניה)   ,Weilheim) וויילהיים  תושבי 

וצרפתית. 10.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $180

596. Refugees' Identity Cards – 
France, 1948  
Three identity cards issued for jews in France, 
1948 by J-R-W-S - Jewish Refugees Welfare 
Society. Cards on the name of Joseph Guttman, 
his wife, and their two-year old son, ex-citizens 
of Weilheim, Germany. English and French. 
10.5cm. Good condition.

Opening Price: $180

597. קבר מרדכי אנילביץ בורשה, 1946
ורשה  בגטו  אנילביץ  מרדכי  קבר  של  תצלומים  שני 

ההרוס, 1946.

במרכז  זרים.  המכוסה  אנילביץ,  של  קברו  ליד  תצלום 

גטו  מרד  ממפקדי   ,(1922-2009) אדלמן  מארק  נראה 

וכתמים  קמטים  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   10.5X7.5 ורשה. 

אנילביץ,  של  קברו  ליד  קבוצתי  תצלום   ◆ האחורי.  בצדו 

חברי "נוער בורוכוב" ב"יום אנילביץ". 9.5X6.5 ס"מ. מצב 

טוב. מעט כתמים בצדו האחורי.

פתיחה: $180

597. Grave of Mordechai Anielewicz 
in Warsaw, 1946
Two photographs of the grave of Mordechai 
Anielewicz in the ruined Warsaw Ghetto, 1946.
Photograph next to the grave of Anielewicz, cov-
ered with wreaths. Mark Edelman (1922-2009) 
one of the Warsaw Ghetto Riot's commanders, 
is seen in the center. 10.5X7.5cm. Good condition. 
Few creases and stains on back side. ◆ Group pho-
tograph next to the grave of Anielewicz, mem-
bers of "No'ar Borochov" on "Anielewicz Day". 
9.5X6.5cm. Good condition. Few stains on back side.

Opening Price: $180

597
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598. הלוויית "השלשה" בורשה, 1946
3 תצלומים מקוריים מטקס ההלוויה של "השלשה": פולה 

העלמין  בבית  ארליך,  ואליהו  ברלינסקי  הרש  אלסטר, 

היהודי באוקופובה (Okopowa, ורשה). 1946.

"השלשה" – אלסטר, ברלינסקי וארליך, היו לוחמי-מחתרת 

שנהרגו במהלך המרד הפולני בורשה באוגוסט-ספטמבר 

העלמין  בבית  לקבורה  הובאו  המלחמה  לאחר   .1944

 – השלושה   – "דריי  הספר  מצורף:  באוקופובה.  היהודי 

(יידיש).   1966 רינגלבלום,  מכון  בהוצאת  לזכרם"  קובץ 

8.5X6 ס"מ, 14X9 ס"מ. מצב טוב. כתמים, פגמים בשוליים

פתיחה: $180

598. Funeral of "The Three" in 
Warsaw, 1946
3 Original photographs of the funeral ceremony 
of " The Three": Pola Alster, Hersch Berlinsky 
and Eliyahu Erlich, in the Okopowa Jewish cem-
etery, Warsaw, 1946.
"The Three" ["HaShlosha"] – Alster, Berlinsky 
and Erlich, underground-fighters that were killed 
during the Polish Uprising in Warsaw in August-
September 1944. After the war they were buried 
in the Jewish cemetery in Okopowa. Attached: 
the book: "Drei – HaShlosha – Anthology in 
their Memory" published by Ringlblum Institute, 
1966 (Yiddish). 8.5X6cm, 14X9cm. Good condition. 
Stains, damages to borders.

Opening Price: $180599. She'erit HaPleita in Austria, 
1946-1947
6 Photographs of She'erit HaPleita's life in 
Austria. Linz and Saalfelden, 1946-1947.
 Members of Kibutz "Borochov" in Saalfelden, 
Zionist activists, "Givat Avodah" camp in 
Saalfelden, Po'aley Zion Smol in Saalfelden and 
the presidency of "Po'aley Zion" in a yearly con-
ference. Size varies, good condition. Some pasted to 
album-cardboards.

Opening Price: $180

599. שארית הפליטה באוסטריה, 1946-1947
6 תצלומים מחיי שארית הפליטה באוסטריה. לינץ וסל־

פלדן (                             ), 1946-1947.

ביניהם: חברי קיבוץ "בורוכוב" בסלפלדן, פעילים ציוניים, 

מחנה "גבעת עבודה" בסלפלדן, פועלי ציון שמאל בסל־

משתנה,  גודל  שנתי.  בכינוס  ציון"  "פועלי  ונשיאות  פלדן 

מצב טוב. חלקם מודבקים לקרטוני-אלבום.

פתיחה: $180

Linz, Saalfelden

600. כתובה, מכתב ותצלומים – שארית 
הפליטה

ציון"  "פועלי  חברי  כינוס  של  שניים  תצלומים:  שלשה 

ואחת לצד מצבת זכרון לנספים בשואה. ◆ כתובה. שטוט־

גרט, תש"ו [1946]. ◆ מכתב שנשלח ממחנה הריכוז דכאו, 

אוגוסט 1944. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

600. Ketubah, Letter and 
Photographs – She'erit HaPleita
Three photographs: two of the conference of 
"Po'aley Zion" members and one next to a memo-
rial to Holocaust victims. ◆ Ketubah. Stuttgart, 
1946. ◆ Letter sent from Dachau concentration 
camp, August 1944. Size and condition varies.

Opening Price: $180

601. ועידת פועלי-ציון – בריסל, 1946
"פועלי  של  הראשון  האירופאי  מהכינוס  תצלומים  שני 

פועלי- פון  קאנפערענץ  אייראפעישע  ("ערשטע  ציון" 

ציון"), בריסל (בלגיה), 21 באוגוסט 18X12.5 .1946 ס"מ. 

הקדשה  בודדים.  כתמים  צלם.  חותמות  מאד.  טוב  מצב 

בצדו האחורי של אחד התצלומים.

פתיחה: $100

598

599
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602. אלבום עם תצלומים מבית-ספר מקצועי 
של "אורט" – שארית הפליטה

אלבום תצלומים משפחתי, שנות ה-30 עד שנות ה-50.

במספר תצלומים מהשנים 1947-1948 נראים ביקוריו של 

בעל האלבום באיזורים בהם שהו ניצולי-שואה בגרמניה, 

בחתונה,  השתתפות  בבאד-רייכנהאל;  ביקור  ביניהם 

ו"טוב  ["ציון"  עברי  כיתוב  נראה  המצולמים  כשברקע 

למות בעד ארצנו"]; בועידה בהיידנהיים; ביקור בשיעור-

תפירה ובסדנאות בבית-ספר מקצועי של אורט-אונרר"א, 

ועוד. לא כל התצלומים מסודרים בסדר כרונולוגי. סה"כ 

156 תצלומים, כ-30 קשורים בחייהם של ניצולי השואה 

 10X7 :בגרמניה לאחר המלחמה. גודל ממוצע לתצלומים

דבק.  בניר  מודבק  כריכה,  ללא  ס"מ,   25X16 אלבום  ס"מ, 

מצב התצלומים טוב, מעט כתמים.

פתיחה: $200

602. Photo-Album of "Ort" 
Vocational School – She'erit 
HaPleita
Family Photo-Album, 1930's-50's.
In some photographs of the years 1947-1948 the 
album owner is seen in areas where holocaust 
survivors have stayed, amongst them a visit to 
Bad-Reichenhall; a wedding, in the background 
appears writing in Hebrew ["Zion"]; a conven-
tion in Heidenheim; visit to a sewing-lesson and 
workshops in Ort-Unrra vocational school, and 
more. Not all of the photographs are in chrono-
logical order. Total of 156 photographs, about 
30 are related to the lives of holocaust survivors. 
Average size of photographs: 10X7cm, album 
25X16cm, no binding, pasted with paper-tape. 
Photographs in good condition, a few stains.

Opening Price: $200

601. Po'aley Zion Conference – 
Brussels, 1946
Two photographs of the first European confer-
ence of "Po'aley Zion" ("erste airopeishe con-
ferantz fun po'aley-zion"), Brussels (Belgium), 
August 21, 1946. 18X12.5cm. Very good condition. 
Photographer's ink-stamps. Few stains. Dedication 
on the back side of one photo.

Opening Price: $100

603. קיבוץ "לוחמי הגטאות" על אדמת אירופה, 
שנות ה-40

חמשה תצלומים של חברי קיבוץ "לוחמי הגטאות" בסיום 

וייסוד  ארצה  עלייתם  טרם  השנייה,  העולם  מלחמת 

הקיבוץ. [המחצית השניה של שנות ה-40].

מגן  עם  דגלים  מתנוססים  קבוצתיים  תצלומים  בשלשה 

תצלומים  שני  ו"דרור";  הגיטאות"  "לוחמי  וכתוב  דוד 

נושאים  והם  בלבד,  אנשים  ארבעה  או  שלשה  מציגים 

הקדשה או כיתוב בצדם האחורי. גודל משתנה, מצב טוב. 

סימן-קיפול באחד התצלומים.

פתיחה: $300
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604. אניית המעפילים "אקסודוס" – אוסף 
תצלומים

16 תצלומים המתארים את תלאות מעפילי האניה אקסו־

דוס. ארץ ישראל וגרמניה, יולי-ספטמבר 1947. 

הגעת האניה "אקסודוס" לחיפה ב-18 ביולי; הגעת אנית-

גירוש לנמל בגרמניה; מראות הפליטים וסיפון האניה וכן 

הקולונל  לצד  בֶאְמֶדן,  החורף  מחנה  מזכירּות  עם  תצלום 

605. מעפילים / אקסודוס ואניית הגירוש "אושן 
ויגור"

בצדם  ומתוארכים  מתוארים  עתונות,  תצלומי  שני 

מהספי־ אקסודוס  מעפילי   .1947 בספטמבר   8 האחורי. 

לירידה  ממתינים   (Ocean Vigour) ויגור"  "אושן  נה 

משם   ,(Kucknitz) בקוקניץ  בתחנת-הרכבת  מהרכבת 

שהגיעו  לאחר   ,(Poppendorf) פפנדורף  למחנה  יועברו 

ברכבת מהמבורג; חיילים בריטיים מורידים בכוח מעפיל 

 20.5X15.5 המבורג.  בנמל  ויגור"  "אושן  מהאניה  יהודי 

הידיעות  סוכנות  של  תצלומים  שלשה   ◆ טוב.  מצב  ס"מ. 

אוגוסט  יולי,  יולי,   .The Associated Press האנגלית 

בצדם  ומתוארכים  חתומים  בפירוט,  מתוארים   .1939

האחורי. מציגים: אניית פליטים יהודים ליד חופי הוואנה, 

קובה; אניית מעפילים סמוך לחופי יפו; מעפילים יורדים 

והמון-רב מצפה  תל-אביב  בחופי  קטנות  לסירות  מאנייה 

להם על החוף. 24X19 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $500

604. "Exodus" – Collection of 
Photographs
16 Photographs describing the Exodus ship il-
legal Emigrants. Eretz Israel and Germany, July-
September 1947.
The arrival of "Exodus" in Haifa on July 18th; 
the arrival of a deportation-ship in a harbor in 
Germany; photographs of the refugees and the 
deck, a photograph of the Emden winter-camp 
secretariat with the British colonel in charge of 
the camp. From the collection of Simcha Wilner, 
of the "Exodus" Emigrants. Only two photographs 
were developed from the original negative, the 
others are later prints. Average size 11X8cm. Good 
condition. One photograph fair condition.

Opening Price: $500

605. Illegal Emigrants (Ma'apilim) / 
Exodus and Deportation Ship Ocean 
Vigour
Two photographs, annotated and dated on 
the back. September 8 1947. Exodus illegal 
emigrants of the Ocean Vigour ship waiting to 
disembark the train in Kucknitz railway sta-
tion, on their way to Poppendorf camp, after 
traveling from Hamburg; British soldiers use 
force against a Jew of "Ocean Vigour" ship in 
the port of Hamburg. 20.5X15.5cm. Good condi-
tion. ◆ Three photographs of the British news 
agency Associated Press. July, July, August 
1939. Annotated in detail, signed and dated on 
the back. Featuring: a ship with Jewish illegal 
emigrants near Havana shores, Cuba; Illegal 
emigrants ship near Jaffa shores; illegal emi-
grants disembarking a ship to small boats near 
Tel Aviv. 24X19cm. Good condition.

Opening Price: $500

603. Kibutz "Lochamey HaGeta'ot" in 
Europe, 1940's
Five photographs of Kibutz "Lochamey 
HaGeta'ot" members at the end of World War II, 
prior to their arrival in Israel for founding the 
Kibutz. [Second half of 1940's).
In three group photographs flags with a Maggen 
David are seen with the writing " Lochamey 
HaGeta'ot" and "Dror"; two photographs feature 
three or four people only, with a dedication or 
writing on the back. Size varies, good condition. 
Folding mark to one photo.

Opening Price: $300

שמחה  המעפיל  מאוסף  המחנה.  על  האחראי  הבריטי 

בלבד  תצלומים  שני  "אקסודוס".  ממעפילי  ז"ל,  וילנר 

מאוחרות.  הדפסות  היתר –  המקורי,  התשליל  מן  פותחו 

11X8 ס"מ בערך. מצב טוב. תצלום אחד במצב בינוני.

פתיחה: $500

603
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606. תעודה חתומה ממחנה "סנגוורדן" 
למעפילי "אקסודוס", אפריל 1948

"סנגוורדן"  ממחנה  [תעודה]   Bescheinigung
[Sengwarden, גרמניה]. אפריל 1948. 

"סנגוור־ במחנה  עצור  היה  מחזיקּה  כי  המעידה  תעודה 

אליהם  מחנות-החורף  משני  אחד  אקסודוס 1947",   – דן 

דיו  חותמת   – בתחתית  "אקסודוס".  מעפילי  הועברו 

"אק־ מעפילי   ."Exodus 1947  - תש"ז  אירופה  "יציאת 

הסופית  עלייתם  טרם  כשנה,  אלה  במחנות  שהו  סודוס" 

כתמים,  סימני-קיפול,  בינוני.  מצב  ס"מ.   21X14.5 לארץ. 

קרעים קלים.

פתיחה: $200

606. Certificate of Sengwarden 
Camp to "Exodus" Illegal Emigrant, 
April 1948 
Bescheinigung [certificate] of Sengwarden 
camp. April 1948. This document certifies that 
the holder was detained in "Segwarden-Exodus 
1947" camp, one of the two winter-camps to 
which the "Exodus" emigrants have been trans-
ferred. On lower part – an ink-stamp "Yetzi'at 
Europa 1947 – Exodus". The illegal emigrants 
stayed in these camps for about one year, prior 
to their final aliya to Israel. 21X14.5cm. Fair con-
dition. Folding-marks, stains, slight tears.

Opening Price: $200

607. ברכות שנה טובה מצולמות – קפריסין
ממחנות  מצולמות,  תכתבו"  טובה  "לשנה  ברכות   2

טוב,  במצב  אחת  ס"מ.   9X6.5 בקפריסין, 1947/8.  המעצר 

אחת במצב בינוני. מעט כתמים.

פתיחה: $150

607. Photographed New Year 
Greeting Cards – Cyprus
2 Greeting cards "LeShana Tova Tikatevu" pho-
tographed, from the Cyprus detention camps, 
1947/8. 9X6.5cm. One in good condition, the other 
fair condition. Few stains.

Opening Price: $150

605607
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609. שארית הפליטה ברומא / קפריסין – שני 
תצלומים

"בית הספר העברי, רומא, קיץ תש"ד". תצלום קבוצתי של 

"ערב  האחורי:  בצדו  מתואר  ומוריו.  הספר  בית  תלמידי 

 23.5X17.5 ."ראש השנה ה' תש"ה, ספטמבר 1944, רומא

המעצר  במחנה  ילדים  הפגנת   ◆ מאד.  טוב  מצב  ס"מ. 

 .(1946 (ספטמבר  בקפריסין,   (Caraolos) קראולוס 

הילדים  האחורי.  בצדו  בפירוט  מתואר  עתונאי,  תצלום 

 They used gas against" נכתב  בהם  שלטים  נושאים 

 ."No. 1 enemy of the British Empire"-ו "us
25.5X20 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $200

609. She'erit HaPleita in Rome / 
Cyprus – Two Photographs 
"Hebrew School, Rome, Summer 1944". Group 
photograph of school's teachers and pupils. 
Annotated on the back: "Erev Rosh HaShanah, 
September 1944, Rome". 23.5X17.5cm. Very good 
condition. ◆ Children's Demonstration in Caraolos 
detention camp in Cyprus, (September, 1946). 
Journalistic photograph, annotated in detail on 
the back. Children carry signs saying "They used 
gas against us" and "No. 1 enemy of the British 
Empire". 25.5X20cm. Very good condition.

Opening Price: $200

608. Photographed "Shana Tovah" 
Greeting – Italy
"LeShana Tovah Tikatevu", photographed 
new year greeting: Theodor Herzl and Palese 
displaced persons camp, close to Bari camp in 
southern Italy. Italy, 1940's.
An agricultural guidance program of "Ort" 
Organization acted in Palese in order to prepare 
youngsters for Kibutz-works. 9X6cm. Good con-
dition. Stains to borders and to back side.

Opening Price: $120

608. ברכת "שנה טובה" מצולמת – איטליה
מצולמת:  טובה  שנה  ברכת  תכתבו",  טובה  "לשנה 

למחנה  סמוך   ,Palese העקורים  ומחנה  הרצל  תיאודור 

בארי (Bari) בדרום איטליה. איטליה, שנות ה-40.

במחנה Palese פעלה הכשרה חקלאית של ארגון "אורט" 

טוב.  מצב  ס"מ.   9X6 לעבודות-קיבוץ.  צעירים  להכנת 

כתמים בשוליים ובצדה האחורי.

פתיחה: $120

608
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מדליות
Medals

610. תג-כסף מאת סיר דוד סלומונס – אנגליה, 
אמצע המאה ה-19

ִריף?], הקדשה חרוטה מאת סיר דוד  תג-כסף מעוטר [לשֶׁ

סלומונס. אנגליה, 1856 בערך. חותמות-כסף אנגליות.

 Presented by the right honorable David"
 Salomons, Lord Mayor... to Lucas Huoghton
Esqr, member of the committee". סיר דוד סלומונס 
אמנסיפציה  למתן  במאבק  בולטת  דמות   ,(1797-1873)

הראשון  היהודי  ריף  השֶׁ ה-19.  במאה  באנגליה  ליהודים 

של העיר לונדון, ראש העיר היהודי הראשון שלה, ואחד 

הנבחרים  בבית  חברים  שהיו  הראשונים  היהודים  משני 

של העיר. 9.3X6.1 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $450

611. Medal Presented by David 
Salomons to the King of Italy, 1855
Bronze medal of high quality, minted in honor 
of the visit to London of Victor Emmanuel II of 
Italy, December 1855. On front side of medal 
appears the King's portrait, in profile; on reverse 
side figures of fighting women. On edges appears 
a dedication, with the King's name. Original elab-
orate box, with dedication by David Salomons, 
Mayor of London. 7.6cm, box 11.5X11.5cm. Good 
condition. Few damages to the box.

Opening Price: $150

611. מדליה מתנת דוד סלומונס למלך איטליה, 
1855

מדלית ברונזה איכותית, נטבעה לכבוד ביקורו של ויטוריו 

אמנואלה השני מלך איטליה בעיר לונדון, דצמבר 1855.

בצדה הקדמי של המדליה מופיע דיוקנו של המלך, במבט 

בשוליים  לוחמות.  נשים  דמויות  האחורי  בצדה  הצד;  מן 

בקופסה  נתונה  המלך.  של  שמו  עם  הקדשה,  מופיעה 

מקורית, מפוארת, עם הקדשה מאת דוד סלומונס, ראש 

טוב.  מצב  ס"מ.   11.5X11.5 קופסה  ס"מ,   7.6 לונדון.  העיר 

מעט נזקים בשולי הקופסה.

פתיחה: $150

610. Silver Tag by Sir David 
Salomons – England, Mid 19th 
Century 
Decorated silver-tag [for a sheriff?], engraved 
dedication by Sir David Salomons. England, ca. 
1856. English silver marks.
"Presented by the right honorable David 
Salomons, Lord Mayor... to Lucas Huoghton 
Esqr, member of the committee". Sir David 
Salomons (1797-1873), prominent figure in the 
struggle of granting emancipations to the Jews 
in England in the 19th century. The first Jewish 
Sheriff of London, its first Jewish Mayor, and one 
of first two Jewish members of the city's House 
of Commons. 9.3X6/1cm. Good condition.

Opening Price: $450

611 610



242 | ינואר 2010

613. יהודים מניו-זילנד ואוסטרליה – שתי 
מדליות

שתי לוחיות גדולות דמויות מדליות (מוטבעות בצד אחד 

בלבד):

ממשלת  ראש  ווֶֹגל],  יוליוס  [סיר   Sir Julius Vogel
ראש  לונדון,  יליד  יהודי   ,(1835-1899) ווֶֹגל  ניו-זילנד. 

ממשלתּה השמיני של ניו-זילנד. אובלית, 11X8 ס"מ. מצב 

ג'ון  סיר  [הגנרל   General Sir John Monash  ◆ טוב. 

במלחמת  האוסטרליים  הצבאיים  הכוחות  מפקד  מוָֹנש], 

אוסטרליה,  יליד   ,(1865-1931) מוָֹנש  הראשונה.  העולם 

בן להורים ממוצא פרוסי, נחשב לאחד מגדולי המצביאים 

האוסטרליים. קוטר: 12 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

613. Jews from New Zealand and 
Australia – Two Medals
Two large plates medal-like (embossed on one 
side only):
Sir Julius Vogel, Prime Minister of New Zealand. 
Vogel (1835-1899), Jew born in London, eighth 
prime minister of New Zealand. Oval shape, 
11X8cm. Good condition. ◆ General Sir John 
Monash, commander of Australian forces in 
World War I. Monash (1865-1931), born in 
Australia, son of parents of Prussian origin, 
considered one of the foremost Australian mili-
tary leaders. Diameter: 12cm. Good condition.

Opening Price: $120

612. Heinrich Heine – Memorial 
Plaque, 1897
Bronze-plaque in memory of Heinrich Heine, 
commemorating his 100th birthday. [1897].
On one side Heine is sitting, holding leaves of 
paper and a feather-pen with his name, birth and 
death dates and artist's signature H. Kautsch. 
On back side a woman holding crowns, floating 
over a memorial monument in Heine's shape.  
Heinrich Kautsch (1859-1943), medal-artist 
and sculptor of Prague. Studied art in Vienna, 
Exhibited in many art shows at the beginning 
of the 20th century. Professor in Prague Art 
School. 7.6X4.5cm. Good condition.

Opening Price: $300

612. היינריך היינה – לוחית-זכרון, 1897
שנה   100 לציון  היינה,  היינריך  לזכר  לוחית-ברונזה 

להולדתו. [1897].

דפים  בידו  אוחז  יושב,  היינה  של  דמותו  האחד  בצדה 

 H. ,ועט-נוצה. מופיעים: שמו, שנות-חייו וחתימת האמן

Kautsch. בצדה השני דמות אשה אוחזת כתרים, מרחפת 
 Heinrich האמן  היינה.  של  בדמותו  מצבת-זכרון  מעל 

פראג.  יליד  ופסל  מדליות  אמן   ,(            )  Kautsch
למד אמנות בוינה. הציג בתערוכות רבות בראשית המאה 

ה-20. פרופסור בבי"ס לאמנות בפראג. 7.6X4.5 ס"מ. מצב 

טוב. 

פתיחה: $300

1859-1943

614. בית-אבות יהודי בהולנד, 1938
"Vredige Levensavond" [לילה שֵלו של חיים]. מדליה 

בסיס  על  ברונזה,   .1938 הולנד,  יהודי.  בית-אבות  של 

בלבד  יחידות   100 לניירות.  כמשקולת  המשמש  מתומן 

עיטורי  באוטרכט.   Koningklijke Begeer בידי  נטבעו 

"יהודים   –  (        )  JI והאותיות  כנפיים 

במנו־ זקן  ויהודי  דוד  מגן  שמש,  איור  מוגבלויות",  בעלי 

חתו, בסגנון אר-דקו. קוטר: 6 ס"מ, בסיס 7 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $150

Joodse Invaliden

612

613
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614. Jewish Home for the Aged in 
Holland, 1938
"Vredige Levensavond" [Peacefull evening 
of life]. Medal of a Jewish home for the aged. 
Holland, 1938. Bronze on an octagon base to 
be used as a paper-weight. Only 100 pieces were 
molded by Koningklijke Begeer in Utrecht. 
Illustrations of wings and the letter JI (Joodse 
Invaliden) – "Jewish handicapped", illustration 
of a sun, Maggen David and an elderly Jew rest-
ing, in Art Nouveau style. Diameter: 6cm, base 
7cm. Good condition. Placed in a cardboard box.

Opening Price: $150

615. 300 שנה ליהדות ארצות-הברית
 .1954 הברית,  ארצות  ליהדות  שנה   300 לציון  מדליה 

ברונזה.

בצדה האחד דמויות גבר, אשה וילד על רקע מפת ארה"ב 

 American Jewish Tercentenary," השני:  ובצדה 

 7.5 קוטר:  ארה"ב].  ליהדות  ה-300  [יובל   "1654-1954
ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

615. American Jewish Tercentenary
Medal in honor of American Jewish 
Tercentenary, 1954. Bronze.
On one side figures of a man, woman and child 
on the background of the map of America; on 
reverse side: "American Jewish Tercentenary, 
1654-1954". Diameter: 7.5cm. Very good condition.

Opening Price: $120

616. אוסף מדליות יהודיות
הקשרים  או  רבנים  יהודים,  דמויות  שונות,  מדליות   15

תנ"כיים:

 Leopold) גודובסקי  לאופולד  רש"י;  הגנוזות;  המגלות 

 – יהודי)  ממוצא  פולני-אמריקני  פסנתרן   ,Godowsky
וינה, 1912; ברוך שפינוזה (שתי מדליות שונות); 20 שנה 

אינשטין;  אלברט  הרמב"ם;  גרמנית);  (מדליה  לישראל 

היהודי- הצלם  פיסארו;  קמיל  הצייר  סוטין;  חיים  הצייר 

יעקב";  אהליך  טבו  "מה  שטיגליץ;  אלפרד  אמריקני 

מרים הנביאה; ש"י עגנון (לכבוד זכייתו בפרס נובל, שתי 

מדליות שונות). גודל משתנה, מצב טוב עד טוב מאד.

פתיחה: $200

616. Collection of Jewish Medals
15 different medals, Jewish figures, rabbis or 
biblical contexts:
The Dead Sea Scrolls; Rash"i; Leopold 
Godowsky (Polish-American pianist of Jewish 
origin) – Viena, 1912; Baruch Shpinoza (two 
defferent medals); Israel's 20th anniversary 
(German medal); the Ramba"m; Albert Einstein; 
The painter Chaim Sutin; Camille Pisaro); the 
Jewish-American photographer Alfred Stieglitz; 
"Ma Tovu Ohalecha Ya'akov"; Miriam the 
prophet; S"Y Agnon (in honor of winning Nobel 
Prize, two different medals). Size varies, good to 
very good condition.

Opening Price: $200
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617. פליקס מנדלסון – מדליה גדולה
גדולה  יציקה  מנדלסון],  [פליקס   Felix Mendelssohn

דמוית מדליה (הטבעה בצד אחד בלבד), חתימת האמן.

 ,(1809-1847) מנדלסון-בארתולדי  פליקס  לודוויג  יעקב 

קוטר: 20.5  מנדלסון.  משה  של  נכדו  יהודי-גרמני,  מלחין 

ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150

617. Felix Mendelssohn – Large 
Medal
Felix Mendelssohn, Large casting medal-like 
(embossed on one side only), with artist's 
signature.
Jacob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartoldi 
(1809-1847), Jewish-German composer, grand-
son of Moshe Mendelssohn. Diameter: 20.5cm. 
Good condition.

Opening Price: $150

618. ארבע מדליות שנתנו למאיר ויסגל, נשיא 
מכון ויצמן

הקדשה  ישראל".  "שקל  קרצ'מר,  תוצרת  כסף  מדלית 

 7  .1955 ישראל,  מדינת  מתנת  ויסגל,  למאיר  חרוטה 

ס"מ. ◆ מדלית ברונזה The city of New York בעיצוב 

מאת  ויסגל,  למאיר  חרוטה  הקדשה   .Michael Lantz
רוברט פ. ווגנר, ראש עיריית ניו-יורק, 1964. הקדשה גם 

 The First זהב  מצופה  מדליה   ◆ ס"מ.   7 הקופסה.  על 
 Chancellor, The Weizmann Institute of Science,
הראשון,  הנשיא  למדע,  ויצמן  [מכון   Meyer Weisgal
המכון.  מבני  השני  בצדו  אחד,  בצד  דיוקנו  ויסגל].  מאיר 

לקרן  שנה   50 מדלית   ◆ ס"מ.   5  .1974 בלונדון,  נטבעה 

היסוד, המגבית המאוחדת. הקדשה בכתב-יד, עם חתימת 

יו"ר קרן היסוד. 6 ס"מ. מאיר ויסגל (1889-1977), ממייסדי 

מכון ויצמן למדע, נשיאו ויו"ר הועד הפועל שלו; יד-ימינו 

של פרופ' חיים ויצמן. מצב טוב.

פתיחה: $350

618. Four Medals Presented 
to Meyer Weisgal, President of 
Weizmann Institute 
Silver medal made by Krechmer, "Shekel Israel", 
engraved dedication for Meyer Weisgal, gift of 
the State of Israel, 1955. 7cm. ◆ Bronze medal The 
City of New York designed by Michael Lantz. 
Engraved dedication for Meyer Weisgal by Robert 
P. Wagner, New York Mayor, 1964. Dedication 
on box as well. 7cm. ◆ Gilt medal, Meyer Weisgal, 
The First Chancellor, The Weizmann Institute of 
Science. Weisgal's portrait, on the reverse side 
the Institute's buildings. Embossed in London, 
1974. 5cm. ◆ Medal in honor of 50th anniver-
sary of Kered HaYessod, United Jewish Appeal. 
Handwritten dedication, with Keren HaYessod's 
chairman's signature. 6cm. Meyer Weisgal (1889-
1977), of the founders of Weizmann Institute, 
its president and right-hand of Prof. Chaim 
Weizmann. Good condition. 

Opening Price: $350

619. מדליה לזכר השואה – ניו-יורק, 1960
מדלית ברונזה לזכר השואה. ניו-יורק, [1960].

סמוך  צהוב,  טלאי  ענודות  ובנותיה  אם  האחד  בצדה 

לרכבת. בצדה השני גזע עץ גדוע. קוטר: 7.6 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150
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619. Medal in Memory of the 
Holocaust –New York, 1960
Bronze medal in memory of the holocaust. New 
York, 1960.
On one side a mother with her daughters wear-
ing a Yellow Patch, next to a train. On reverse 
side a chopped tree trunk. Diameter: 7.6cm. Good 
condition.

Opening Price: $150

620. Medals – Sixth Maccabia – 
Designed by Rudi Dayan (Deutsch), 
1961
Three medals: gilt, silver plated and bronze, 
the sixth Maccabia. The Israeli Company for 
Artistic Productions Ltd, Israel, 1961.
Medals design: Rudi Dayan (Deutsch). Each 
medal in its original elaborate wooden box. 
Diameter of medals – 5.5cm. Very good condition. 
On back of gold medal is a handwritten engrav-
ing "Tel-Aviv".

Opening Price: $200

620. מדליות - המכביה השישית - עיצוב רודי 
דיין (דויטש), 1961 

המכביה  וארד,  כסף  זהב,  [מצופות]:  מדליות  שלש 

בע"מ,  אמנותיות  להפקות  הישראלית  החברה  השישית. 

ארץ ישראל, תשכ"א 1961.

נתונה  מדליה  כל  (דויטש).  דיין  רודי  המדליות:  עיצוב 

בקופסת-עץ מקורית מהודרת. קוטר המדליות – 5.5 ס"מ. 

נחרט  הזהב  מדליית  של  האחורי  בצדה  מאד.  טוב  מצב 

בכ"י "תל-אביב".

פתיחה: $200

619620
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622. תבליט – חיים ארלוזורוב 
עם  מוטבעת  לוחית  בחזיתה  אלבום-תמונות,  כריכת 

 11 מגן-דוד.  במרכז  ז"ל",  ארלוזורוב  חיים  "ד"ר  תבליט 

ס"מ, על כריכת אלבום 28.5X19 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $180

623. חותם בית-חולים של כולל וואהלין – צפת
"חותם בית-החולים לכולל וואהלין בעיה"ק צפת"ו, אשר 

יסד הגביר הר"א טולטשינסקי ז"ל מאומין".

 Safed" – בשולי החותם כיתוב דומה גם בגרמנית. בראשו

ידית-עץ  כולל  גובה  ס"מ.   4.2 קוטר:   ."- Palaistine
מקורית: 7 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150

622. Relief – Haim Arlosoroff
Photo-Album binding, on its front a plaque is 
embossed with a relief of "Dr. Haim Arlosoroff of 
blessed memory", a Maggen David in the center. 
11cm. album binding 28.5X19cm. Good condition.

Opening Price: $180

623. Seal of the Volhynia Kolel 
Hospital – Safed
"Seal of Hospital of Volhynia Kolel in Safed, es-
tablished by the honorable Tulchinsky of Uman".
Surrounding the writing appers the same text in 
German. On upper part - "Safed – Palaistine". 
Diameter: 4.2cm. Height including original wood-
handle: 7cm. Good condition.

Opening Price: $150

621. כופר הישוב – שלשה פריטים 
למסירת  בתמורה  לגברים  נתנה  הישּוב",  "ּכֹפר  טבעת 

מגן  הישוב –  מתכת – "כופר  ◆ לוחית  נישואיהם.  טבעת 

ע ְוַנֲעָנה". ◆ קבלה ממבצע "מתת תכשי־ לכפר ולספר, ִנְתבַּ

טים", נובמבר 1938, המאשרת קבלת "1 עפרון ומברשת 

לשערות מצופה כסף".

כופר הישוב – מגבית לאיסוף כספים לצרכי בטחון הישוב 

בימי מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט ועד קום המדינה. במסגרת 

ותכ־ חפציהם  את  אנשים  תרמו  תכשיטים"  מבצע "מתת 

שיטיהם בתמורה לטבעות כנ"ל. גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $350

621. Kofer HaYishuv – Three items
"Kofer HaYishuv" ring given to men in exchange 
for donating their wedding rings. ◆ Metal plate 
– "Kofer HaYishuv – Shield for village and 
frontier". ◆ Receipt from "Jewelry Donation" 
campaign, November 1938, confirming receipt 
"1 pencil and hair brush silver plated". Kofer 
HaYishuv – fundraising for security purposes 
during the 1936-1939 riots until the establish-
ment of the State of Israel. During the "Jewelry 
Donation" campaign people donated their jew-
elry and other objects and got in exchange the 
above rings. Various sizes, good condition.

Opening Price: $350

חפצים
Objects

624. אוסף חותמות מגוון
שגרירויות  של  רשמיות  חותמות  שונות:  חותמות   7

ובליב־ אפריקה),   ,Bujumbura) בּבּוג'ּוְמּבּוָרה  ישראל 

מַטִפיָלה  חותמת-דואר  ַגּבוֹן);  בירת   ,Libreville) רוויל 

וחותמות  מבודפשט,  חותמת  ירדן),  מערב   ,Tafilah)

נוספות. גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $150
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624. Collection of Ink-Stamps
7 Different ink-stamps: Official inkstamps of 
Israeli embassies in Bujumbura( Africa) and 
in Liberville, capital of Gabon; Post-stamp of 
Tafilah, West-Jordan, ink-stamp from Budapest, 
and others. Size varies, Good condition.

Opening Price: $150

625. מפעלי מלט "נשר" – חיפה – שלט מצופה 
אמייל

ישראל".  ארץ  חיפה,  בע"מ,  'נשר'  פורטלנד  מלט  "חברת 

שלט ברזל מצופה אמייל בצבעים כחול, לבן ואדום. [ארץ 

ישראל, שנות ה-20].

 60X29  .1922 בשנת  בחיפה  נוסד  "נשר"  המלט  מפעל 

ס"מ. מצב בינוני-טוב. קילופים, כתמים וכיפוף בברזל. 

פתיחה: $500

625. "Nesher" Cement Company – 
Enamel Coated Sign
"The Portland Cement Company Nesher Ltd. 
Haifa, Palestine". Metal sign enamel coated in 
blue, red and white. [Eretz Israel, 1920's].
The "Nesher" cement company was established 
in Haifa in 1922. 60X29cm. Fair-good condition. 
Peelings, stains and bending of metal.

Opening Price: $500

626. Leather Bag with Engraved 
Metal Plaque – Cyprus, 1948
Fine leather bag made in England.
A hand-engraved metal plaque attached to inner 
part:"For Ernst! For your excellent work, from 
Cyprus deportation immigrants", February 14, 
1948. Engraved are also a boat, barbed wires and 
guard-towers. Plaque 8X3.5cm, bag 41.5X28cm. 
Good condition.

Opening Price: $200

626. תיק-עור עם לוחית-מתכת חרוטה – 
קפריסין, 1948

תיק עור נאה תוצרת אנגליה. 

בעבודת- חרוטה  מתכת  לוחית  הוצמדה  הפנימי  בחלקו 

יד: "לארנסט! לאות הצטינות בעבודתך, ממעפילי גירוש 

קפריסין", 14 בפברואר 1948. חרוטים גם עיטורי אנייה, 

תיק  ס"מ,   8X3.5 לוחית  ומגדלי-שמירה.  גדרות-תיל 

41.5X28 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200
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628. אוסף סיכות ותליונים – פלשתינה
קום  טרם  ונוצרו  כסף  עשויים  רובם  שונים,  חפצים   14

המדינה (חתומים Palestine וחותמות-כסף).

שתי סיכות צרות וארוכות; סיכות תוצרת "בצלאל": משה 

גמל  סיכת  דוד;  מגדל  הזהב,  כפת  רות,  ולוחות-הברית, 

ולוחות- ומשה  "ציון"  תליון  דוד;  מגדל  ברקע  ומחרשה 

חריטה  עם  כפית  צדף;  משובץ  תליון   / סיכה  הברית; 

סיכת  בצלאל;  תוצרת  מזוזה  יהודיים;  דגמים  והטבעות 

קבר רחל; טבעת- ירושלים, 1942. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $600

629. ארבעה סמלים
סיכת אמייל הקונגרס הציוני ה-18, פראג, 1933. ◆ סיכת 

נצח  "לזכרון  ולבן:  כחול  בצבעים  אמייל  בשילוב  נחושת 

מרד ורשה תש"ג" – חוט תיל ורובה, על קנו מתנוסס דגל 

ישראל. בצדה האחורי: "ערב פסח תש"ז" [1947]. ◆ סיכת 

קרצ'מר:  תוצרת  סיכה   ◆ ד"ה.  והאותיות  מנורה  אמייל: 

גודל  מפרשּה.  על  מגן-דוד  עם  אנייה  ישראל,  ארץ  מפת 

ומצב משתנים.

פתיחה: $280

628. Collection of Brooches and 
Pendants – Palestine
14 items, most of them made of silver, prior to 
1948 (signed Palestine, silver-marks).
Two oblong and narrow brooches; "Bezalel" 
brooches; Moses and the Tablets of the Law; 
brooch/pendant with shell inlay; spoon with en-
graving and embossing of Jewish motifs; Bezalel 
Mezuzah; Brooch decorated with Rachel's 
Tomb; Ring- Jerusalem, 1942. Various sizes and 
conditions.

Opening Price: $600

629. Four Badges
Enamel pin for the 18th Zionist Congress, 
Prague, 1933. ◆ Copper pin with blue and white 
enamel:"For eternal remembrance of the Warsaw 
ghetto riot 1943" – barbed wire and a rifle with 
a flag of Israel in its barrel. On back side "Erev 
Pesach 1947". ◆ Enamel pin: Menorah and the 
letters D"H [ד"ה]. ◆ Pin made by Krechmer: Map 
of Eretz Israel, boat with Maggen David on its 
sail. Size and condition varies.

Opening Price: $280

627. דוד בן-גוריון – פסל ברונזה מרשים
דוד בן-גוריון, פרוטומה איכותית בדמותו, עשויה ברונזה, 

חתימת  ללא  אפור-כסוף.  גוני  נצבע  שיערו  זהב.  צבועה 

אמן. גובה: 29 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $450

627. David Ben Gurion – Impressive 
Bronze Sculpture
David Ben Gurion, Quality protome, made of 
bronze, gilded. Hair colored in silverfish-grey. 
No artist signature. Height: 29cm. Good condition.

Opening Price: $450
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630. אוסף סיכות וסמלים
צה"ל  תנועות-נוער,  ארגונים,  של  וסיכות  סמלים   200

רובם  ועוד.  לכובע,  סמלים  אותות-מלחמה,  ומשטרה; 

בריטיים,  מיעוטם  המדינה.  קום  לאחר  ישראל,  מארץ 

ערביים או פלשתינאיים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

630. Collection of Pins and Badges 
200 Badges and pins of organizations, youth-
movements, IDF and the police; war-badges, 
cap-badges, and more. Most of the collection is of 
Eretz Israel, post 1948. Several items are British, 
Arab or Palestinian. Various sizes and conditions.

Opening Price: $300

631. קרמיקה ארמנית – שני כדים
צבעוניים,  פרחים  מעוטרים  כדים  שני  ארמנית,  קרמיקה 

היצרן  בחותמת  בתחתית  חתומים  המדינה].  קום  [לאחר 

ו"Jerusalem". גובה: 32 ס"מ; 13.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

631. Armenian Ceramic- Two Jugs
Armenian ceramic, two jugs decorated with col-
orful flowers, [post 1948]. Signed on the base by 
the artist, and "Jerusalem". Height: 32cm; 13.5cm. 
Good condition.

Opening Price: $120

632. Armenian Ceramic –  Jar
Armenian ceramic, jar decorated with colorful 
flowers. Signed by the manufacturer on its base. 
Height: 21.5cm. Good condition.

Opening Price: $350

632. קרמיקה ארמנית – כד
קרמיקה ארמנית, כד מעוטר פרחים צבעוניים. חתום 

בתחתית בחתימת היצרן. גובה: 21.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $350

630631632
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635. שתי קופות צדקה – וינה / ירושלים
 Isr. Kultusgemeinde – פח,  עשויה  צדקה  קופת 

Wien – Spenden fur Arme und Kranke – הקהלה 
היהודית של וינה – תרומות עבור עניים וחולים [נדפס על 

נייר העוטף את הקופה]. גובה: 17 ס"מ. מצב גרוע. 

האספי־ חולים  בקור  פיר  גדולה  "צדקה  צדקה,  קופת   ◆
טאל, תלמוד תורה וישיבת עץ חיים אין ירושלם". ניו-יורק 

[נעשתה בארץ ישראל, טרם קום המדינה]. גובה: 8 ס"מ. 

מצב טוב. לא היתה בשימוש. כתמים ונזקים קלים בלבד.

פתיחה: $180

634. Embroidered Tefilin Pouch 
Embroidered Tefilin pouch. [Georgia?].
Birds and a leaf are embroidered in colorful 
threads on one side, on the other side leaves, 
large Maggen David, small Maggen David, and 
the initials MB or NB. 30X24cm. Good condition.

Opening Price: $150

635. Two Tzedakah Boxes – Vienna / 
Jerusalem
Box made of tin, Isr. Kultusgemeinde – Wien – 
Spenden fur Arme und Kranke – Vienna Jewish 
Community – donations for the poor and the 
sick [printed on paper covering the box]. Height: 
17cm. Poor condition. ◆ Tzedakah box, "Tzedaka 
Gedolah fir Bikur Holim Hospital, Talmud 
Torah VeYeshivat etz Haim in Yerushalem". New 
York [made in Eretz Israel, pre-1948]. Height: 
8cm. Good condition. Has not been in use. Stains 
and slight damages.

Opening Price: $180

633. כד קרמיקה תוצרת "לפיד"
[שנות  ישראל,  ארץ  "לפיד".  תוצרת  גבוה,  קרמיקה  כד 

ה-50].

חתום  ביד.  מצוירים  וצמחים,  בעלי-חיים  ציורי  מקושט 

בתחתית: "Handpainted in Israel, Lapid". גובה: 53.5 

ס"מ, קוטר שפתו: 15 ס"מ. מצב: בינוני-טוב. שברים ונזקים 

בגופו שוקמו שיקום מקצועי.

פתיחה: $400

633. Ceramic Vase Made by "Lapid"
Tall ceramic vase, made by "Lapid". Israel, 
[1950's].
Decorated with illustrations of animals and plants, 
hand painted. Signed on base: "Handpainted in 
Israel, Lapid". Height: 53.5cm, rim diameter: 15cm. 
Condition: fair-good. Professionally restored breaks 
and damages.

Opening Price: $400

634. תיק רקום לתפילין
תיק רקום לתפילין. [גאורגיה?].

צבעוניים,  בחוטים  ועלה  צפורים  רקומות  האחד  בצדו 

מגן-דוד  סמלי  בתוכו  גדול,  מגן-דוד  עלים,  השני  בצדו 

.NB או MB קטנים, והאותיות

פתיחה: $150

30X24 ס"מ. מצב טוב.

633
634

635
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636. שש קופות צדקה – ארץ ישראל
קופת צדקה, "ועד הישיבות בארץ ישראל, המרכז, בעיה"ק 

ירושלם". תוצרת אלפרד זלצמן, ירושלים. ◆ ארבע קופות 

"צדקה לרבי מאיר בעל הנס, בעד כולל שומרי החומות". 

לוין  דפוס  זלצמן,  אלפרד  תוצרת  דומות:  קופות  ארבע 

קופת   ◆ בארה"ב.  נוצרה  אחת  "מונזון"  דפוס  אפשטין, 

ומצב  גודל  ירושלם".  בעיה"ק  סופר  חתם  צדקה, "ישיבת 

משתנים.

פתיחה: $100

636. Six Tzedakah Boxes – Eretz 
Israel
Tzedakah Box, "Va'ad HaYeshivot Be'Eretz 
Israel, HaMerkaz, Yerushalem". Made by Alfred 
Salzmann, Jerusalem. ◆ Four Tzedakah Boxes 
"Tzedakah LeRabbi Meir Ba'al HaNess, Be'ad 
Kolel Shomrei HaChomot". Four similar boxes:  
Alfred Salzmann, Jerusalem; Levine-Epstein;  
"Monsohn" printing press; one made in the 
USA. ◆ Tzedakah Box, "Yeshivat Hatam Sofer 
Yerushalem". Size and condition varies.

Opening Price: $100

637. אגודת "פרדס" – תצלומים וגלופה לארגז 
פרי הדר

הראשונה  הקואופרטיבית  האגודה  "פרדס",  אגודת 

שהוקמה בארץ, במטרה לייסד מפעל לשיווק תוצרת הפ־

האריזה.  עבודת  ובייחוד  העבודה,  תנאי  ולשיפור  רדסים 

ובימיה  שטמפפר  ויהושע  רוקח  שמעון  עמדו  בראשה 

היפים החזיקה סניפי מכירה בשש ערי חוף באנגליה וכן 

באיסטנבול, אלכסנדריה וקהיר.

637. "Pardess" Association – 
Photographs and a Printing Block 
for Citrus Fruits Crates
"Pardess" Association, the first cooperative as-
sociation established in Israel, in order to market 
citrus fruits and to improve working conditions, 
mainly packing. Heading the association were 
Shimon Rokach and Yehoshua Stamper. The asso-
ciation had sales branches  in six ports in England 
as well as in Istanbul, Alexandria and Cairo.
1. Printing block made of a massive metal 
plate, for embossing the association's emblem on 
grapefruit crates. "Pardess – Jaffa – Grape Fruit" 
and two camels carrying crates on their humps.
2. Album containing 16 photographs of high 
quality, annotated in Hebrew and in English: 
a young orange grove, the High Commissioner 
visiting the packing house, fruit quality control, 
crates with oranges ready for shipping, ware-
house in Rehovot, and more.
3. "Pardess" Association celebrates 70 (1900-
1970), book published by the association.
Size varies. Good condition.

Opening Price: $500

סמל  להטבעת  מאסיבי,  מתכת  לוח  עשויה  1. גלופה 

 Pardess –" אשכוליות.  למשלוח  ארגזים  על  האגודה 

על  ארגזים  נושאים  גמלים  ושני   "Jaffa – Grape Fruit
דבשותיהם. 

מתוארים  איכותיים,  תצלומים   16 הכולל  2. אלבום 

בעברית ואנגלית: פרדס צעיר, בקור הנציב העליון בבית 

מחסן  למשלוח,  תפוזים  תיבות  הפרי,  ביקורת  האריזה, 

החומרים ברחובות, ועוד. 

בהוצאת  ספר   ,(1900-1970)  70 בת  "פרדס"  3. אגודת 

האגודה. 

גודל משתנה. מצב טוב. 

פתיחה: $500 636

637
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638. שלשה שופרות
מצב  משתנה,  גודל  בחריצים.  מעוטרים  שופרות,  שלשה 

טוב. 

פתיחה: $120

638. Three Shofars
Three shofars, slits decorations. Size varies, good 
condition.

Opening Price: $120

639. קופסה לאתרוג 
רגליים  ארבע  בעלת  כסף,  עשויה  לאתרוג  קופסה 

מעוטרות.

 C." וחותמת-יצרן  התחתון  בצדה  כסף  חותמות 

עומק:  ס"מ,  רוחב: 13.5  ס"מ,  גובה: 10   ."Zimmermann
8 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $400

640. Silver Candlesticks – Vienna
Pair of silver candlesticks, with geometric en-
graved decorations. Vienna. Silver-marks on 
base. Height: 34cm, diameter of base: 16.5cm. Fair 
condition. Several repairs.

Opening Price: $500

639. Etrog Box 
Etrog box made of silver, with four decorated legs.
Silver- marks on bottom and manufacturer's 
stamp "C. Zimmermann". Height: 10cm, width: 
13.5cm, depth: 8cm. Good condition.

Opening Price: $400

640. פמוטות כסף – וינה
גיאומטריים  עיטורים  עם  שולחניים,  כסף  פמוטות  זוג 

חרוטים. וינה.

חותמות-כסף בבסיסם. גובה: 34 ס"מ, קוטר הבסיס: 16.5 

ס"מ. מצב בינוני. מספר תיקונים בעבודת הלחמה.

פתיחה: $500

641. ספר תהלים מיניאטורי בכריכת-כסף
ארץ  מינאטורי.  תהלים]  [ספר   The book of psalms

ישראל, לאחר קום המדינה.

עם  חן,  אבן  מעוטרת  בכריכת-כסף  באנגלית,  תהלים 

האבזם. 100  על  ויצרן  כסף  חותמות   ."Psalms" הכיתוב 

עמ', 6 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

641. Miniature Book of Psalms in 
Silver Binding 
Miniature Book of Psalms. Israel, post 1948. 
Psalms in English, in a decorated silver bind-
ing with a gem stone, and the writing "Psalms". 
Manufacturer's stamps and silver marks on 
clasp. 100 pages, 6cm. Good condition.

Opening Price: $120

641

638639

640
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642. אוסף גביעים לקידוש
ארץ  הגביע.  להנחת  צלחות  ושתי  לקידוש  גביעים   14

ישראל, המאה ה-20.

הקדו־ המקומות  של  חרוטים  עיטורים  הכוסות  במרבית 

שים: הכותל המערבי, קבר רחל וכפת הזהב וכן עיטורים 

בדגמים צמחיים וגיאומטריים. במרבית הכוסות חותמות 

כסף. גודל משתנה, גובה מירבי: 10.5 ס"מ. מצב משתנה.

פתיחה: $700

642. Collection of Kidush Cups
14 Kidush Cups and two saucers. Eretz Israel, 
20th century.
Most cups are decorated with engravings of the 
Holy Places: the Western Wall, Rachel's Tomb 
and the Golden Dome as well as vegetal and 
geometric decorations. Most cups are stamped 
with silver-marks. Size varies, maximum height: 
10.5cm. Condition varies.

Opening Price: $700

643. שלשה גביעים לקידוש – ארץ ישראל
ועיטורים  כיתוב  פיליגרן,  עבודת  כסף,  קידוש,  גביע 

ס"מ.   6 קוטר:  ס"מ,   10 גובה:  ירושלם.  בצלאל,  צרובים. 

ירושלים.  בצלאל,  פיליגרן.  עבודת  כסף,  קידוש,  גביע   ◆
מצופה  קידוש  גביע   ◆ ס"מ.   5.5 קוטר:  ס"מ,   9.5 גובה: 

כסף, משולב בבסיס נחושת. עבודת-יד, תוצרת אופנהיים, 

מדינת ישראל. גובה: 12 ס"מ, קוטר: 6.5 ס"מ. 

פתיחה: $400

643. Three Kidush Cups- Eretz 
Israel
Kidush cup, silver, filigree, inscription in 
Hebrew and decorations. Bezalel, Yerushalem. 
Height: 10cm, diameter: 6cm. ◆ Kidush cup, silver, 
filigree. Bezalel, Jerusalem. Height: 9.5cm, di-
ameter: 5.5cm. ◆ Kidush cup silver-plated, with 
copper base. Hand-made, Oppenheim, Israel. 
Height: 12cm, diameter: 6.5cm.

Opening Price: $400

644. כוס קידוש עם הקדשה חרוטה
כוס לקידוש עשויה כסף (לא חתום), עיטורי פרחים ומגן 

מרוקעים וחרוטים.

במגן במרכז הכוס נחרטה כתובת הקדשה, מתנת בני הזוג 

משה ורייזל ווינר. גובה: 13 ס"מ, קוטר: 7.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

642

643

644
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644. Kidush Cup with Engraved 
Dedication
Silver (not marked) Kidush Cup, floral and 
shield decorations hammered and engraved. In 
the center appears a dedication, gift of Moshe 
and Reisl Wiener. Height: 13cm. Diameter: 7.5cm. 
Good condition.

Opening Price: $200

645. כוס קידוש עם צלחת ומכסה – עיראק
כוס לקידוש עם צלחת ומכסה, כסף. עיראק, המאה ה-20. 

עיטורים מחורצים בדגמים גיאומטריים פשוטים, מטוש־

הכוס:  שפת  קוטר  ס"מ.   13.5 הצלחת:  כולל  גובה,  טשים. 

כוס  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.  הצלחת: 12.5  קוטר  ס"מ.   7.2

קידוש אופיינית ליהדות עיראק.

פתיחה: $300

645. Kidush Cup with Saucer and 
Lid – Iraq
Kidush cup with saucer and lid, silver. Iraq, 20th 
century.
Engraved decorations in simple geometric de-
signs, blurred. Height, including saucer: 13.5cm. 
Diameter of cup: 7.4cm. Diameter of saucer: 
12.5cm. Good condition. Stains. Typical kidush 
cup of Iraqi Jewry.

Opening Price: $300

646. כוס קידוש
כוס לקידוש עשויה כסף, עיטורים חרוטים בסגנון גרמני.

הרב  בן   ---  " מטושטשת  וחריטה  כסף  חותמת  בתחתית 

שלמה ---". גובה: 8 ס"מ, קוטר: 6.7 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

646. Kidush Cup
Silver Kidush cup, engraved decorations in 
German style.
On the base appears a silver-mark and blurred 
engraving "--- Son of Rabbi Shlomo ---". Height: 
8cm, diameter: 6.7cm. Good condition.

Opening Price: $200

647. כוס קידוש – בצלאל
ושלשה  עיטורי-פיליגרן  כסף,  עשויה  לקידוש  כוס 

מגני-דוד.

ס"מ.   6.5 גובה:  ירושלים".  "בצלאל  בתחתית:  חתומה 

קוטר: 5.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $100

647. Kidush Cup – Bezalel
Silver Kidush Cup, filigree-decorations and 
three Magen Davids.
Signed on base "Bezalel Yerushalyim". Height: 
6.5cm. Diameter: 5.5cm. Good condition.

Opening Price: $100

648. הכותל המערבי – חותם נחושת
הכותל  ציור  להטבעת  נחושת  לוחית  המערבי",  "כותל 

המערבי וסביבתו, מוצמדת ליציקת עופרת מלבנית. [ירו־

שלים? המאה ה-4.5X3.2 .[?19 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $180

645

646
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648. The Western Wall – Copper 
Seal
"Western Wall", copper plaque for embossing the 
drawing of the Western Wall and its surroundings, 
attached to a rectangular lead cast. [Jerusalem? 
19th century?]. 4.5X3.2cm. Good condition.

Opening Price: $180

649. מערת המכפלה – שטיח רקום
מכאנית.  עבודת-רקמה  עשוי  שטיח  המכפלה,  מערת 

[ארץ ישראל, ראשית המאה ה-20].

במרכז מבנה מערת המכפלה, כפי שהופיע בדפוסי ארץ-

ישראל בסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, עם כיפה 

 50X47 המכפלה".  "מערת  רקום  בתחתית  צריחים.  ושני 

ס"מ, במסגרת 70X66 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $400

649. Me'arat HaMachpela – 
Embroidered Carpet
Cave of the Patriarchs [Me'arat HaMachpela], 
machine-embroidered carpet. [Eretz Israel, 
early 20th century].
In the center appears Me'arat HaMachpela, as 
it appeared in prints of Eretz Israel in late 19th 
century and early 20th century, with a dome and 
two towers. On the lower part is embroidered in 
Hebrew "Me'arat HaMachpela". 50X47cm, framed 
70X66cm. Good condition.

Opening Price: $400

650. קופסה מצופה אמייל – הכותל המערבי 
– וינה

לבן.  אמייל  מצופה  [לסיגריות?],  מלבנית  כסף  קופסת 

וינה, בין 1872 ל-1919.

בחלקו  חריטה  זהב.  מצופה  הקופסה  של  הפנימי  חלקה 

הפנימי של המכסה.

על המכסה מופיע ציור שחור של הכותל המערבי ועצי-

ישראל  ארץ  בדפוסי  המופיעים  הציורים  בסגנון  ברוש, 

כסף  חותמות  ה-20.  המאה  וראשית  ה-19  המאה  מסוף 

בחלקה הפנימי. 9X6 ס"מ. מצב טוב. מעט נזקים וכתמים, 

חלקם משוקמים.

פתיחה: $750

650. Box with Enamel Plaque – The 
Western Wall – Vienna
Rectangular silver box [for cigarettes?], coated 
with white enamel. Vienna, between 1872 and 
1919. The inner side of the box is gold-plated. 
An engraving on inner side of the lid. On the lid 
appears a black drawing of the Western Wall and 
Cypresses, in a style typical of prints from Eretz 
Israel at late 19th century and early 20th century. 
Silver-marks on inner side. 9X6cm. Good condi-
tion. Some damages and stains, partly restored.

Opening Price: $750

648

649

650



256 | ינואר 2010

652. צלחת קרמיקה – קום אכל לחם
צלחת קרמיקה, "קום אכל לחם ויטב לבך / הטריפני לחם 

חקי". איטליה.

מגן  נדפסו  במרכזה  הנ"ל.  הכיתוב  מופיע  הצלחת  בשולי 

 Ved. האחורי:  בצדה  יצרן  חותמת  "ציון".  והמלה  דוד 

Besio & Figlio. קוטר: 23 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

653. צלחת להבדלה
צלחת להבדלה. [גרמניה?], המאה ה-20.

בשוליים מופיע כיתוב מצויר וצבוע ביד - "מצות ה' ברה 

מאירת עינים", חלק מהאותיות צבועות אדום. במרכז מגן 

טוב  [שבוע  יאהר"  גוט  אונד  ווָאך  "גוט  הכיתוב  עם  דוד 

ושנה טובה]. עיטורי אשכולות ענבים. חותמת יצרן בצדה 

האחורי. קוטר: 24 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $250

652. Ceramic Bowl – "Eat Bread"
Ceramic bowl, "Kum Echol Lechem VeYitav 
Libcha/ Hatrifini Lechem Chuki". Italy. The 
writing appears on the bowl's rim. The word 
"Zion" and a Magen David in the center. 
Manufacturer's stamps on the back: Ved. Besio 
& Figlio. Diameter: 23cm. Good condition.

Opening Price: $120

653. Havdalah Plate
Havdalah plate. [Germany?], 20th century.
Handpainted writing in red and black "Mitzvat 
Hashem Barah Me'irat Eina'yim" on the rim. A 
Magen David with the writing "Gut vokh un 
gut yor" [Good week and good year] is painted 
in the center, decorated with a cluster of grapes. 
Manufacturer's stamp appears on back of plate. 
Diameter: 24cm. Good condition.

Opening Price: $250
651. שעון-כיס עם אותיות עבריות

שעון-כיס עם אותיות עבריות.

לוח המחוגים עשוי אמייל. בצדו האחורי מוטבעת דמותו 

של משה, אוחז בלוחות הברית. קוטר: 5 ס"מ. גובה, כולל 

ידית לתליה: 7.2 ס"מ. מצב בינוני. שברים בלוח המחוגים, 

מעט קילופים בציפוי, מעט קורוזיה. המנגנון עובד.

פתיחה: $150

651. Pocket-Watch with Hebrew 
Letters
Pocket –Watch with Hebrew Letters.
Hands plate made of enamel. On back side 
Moses' figure is embossed, holding the Tablets of 
the Law. Diameter: 5cm. Height, including hang-
ing handle: 7.2cm. Fair condition. Breaks to hands 
plate, some peeling of coating, some corrosion. 
Mechanism functions.

Opening Price: $150

654. קערת פסח – קרלסבד, צ'כיה
קערת פסח עשויה פורצלן. קרלסבד (Karlsbad, צ'כיה), 

.[?c. 1920]

יצרן  חותמת   ."Karlsbad" הכיתוב  עם  מגן-דוד  במרכזה 

בתחתית. 27 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150

654. Pesach Plate – Karlsbad 
– Czechoslovakia
Porcelain Pesach plate. Karlsbad, Czechoslo-
vakia, [ca. 1920].
In the center a Maggen David and the writing 
"Karlsbad". Manufacturer's mark on the bottom. 
27cm. Good condition.

Opening Price: $150

651

652
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655. צלחת קרמיקה – 300 שנה ליהדות ארה"ב
 .The American Jewish tercentenary, 1654-1954

ארה"ב, 1955.

יהודים  להתיישבות  שנה  מאות  שלש  לציון  צלחת 

בארצות-הברית. בצדה האחורי תיאור מפורט בנוגע לנסי־

בות הכנת הצלחת, לרגל אירוע שהתקיים באוניברסיטת 

קנטקי. קוטר: 25.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150

655. Ceramic Plate – American 
Jewish Tercentenary
The American Jewish Tercentenary, 1654-1954. 
USA, 1955.
Plate commemorating three hundred years of 
Jewish settlement in the United States. On back 
of plate a detailed description of the occasion 
for which the plate was made – an event at the 
University of Kentucky. Diameter: 25.5cm. Good 
condition.

Opening Price: $150

656. משה מונטיפיורי – צלחת זכוכית ופסל 
פורצלן

Sir Moses Montefiori – צלחת זכוכית עם דיוקנו של 
מ"ט.  האותיות  מופיעות  דמותו  תחת  מונטיפיורי.  משה 

 Sir Moses ◆ שריטות.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.  קוטר: 26.5 

מונטי־ משה  של  בדמותו  פורצלן  פסלון   –  Montefiori
פיורי, תוצרת W. Ballard, רמסגייט (Ramsgate). גובה: 

13.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $400

656. Moshe Montefiore – Glass 
Plate and Porcelain Sculpture
Sir Moses Montefiore – glass plate with Moshe 
Montefiori's portrait. Under the portrait are the 
letters מ"ט. Diameter: 26.5cm. Good condition. Few 
scratches. ◆ Sir Moses Montefiore – porcelain 
sculpture featuring Montefiore, made by W. 
Ballard, Ramsgate. Height: 13.5cm. Good condition.

Opening Price: $400

654

655

656657
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658. מקל של משטרת פלשתינה 
מתכת,  בסיס  התחתון  בחלקו  פלסטי,  חומר  עשוי  מקל 

הקדשה  עם  חתום,  כסף  עשויה  כדורית  העליון  בקצהו 

משטרת  וסמל  מצטיין]  [ְמֻגיָּס   "Best Recruit" חרוטה 

או  סמלי  כאביזר  מצטיין,  לשוטר  במתנה  נתן  פלשתינה. 

טקסי. 71 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $500

659. שבע בובות – ארץ ישראל
(חלוצים,  ארצישראליות  דמויות  המציגות  בובות   7

רקדנית, תימני, ועוד).

פיזנטי"  ו"אמנות   (Sabra) סברה  תוצרת  בובות  ביניהן, 

משתנה,  מצב  ס"מ.  מירבי: 24  גובה  ירושלים.   ,(Pisanty)

בינוני-טוב.

פתיחה: $150

658. Policemen Batom – Palestine 
Police 
Policemen batom made of plastic material, with a 
metal base, on its upper part a ball made of silver 
(marked), with an engraved dedication "Best 
Recruit" and the emblem of the Palestine Police. 
Probably used as a symbolic or ceremonial acces-
sory. 71cm. Good condition.

Opening Price: $500

659. Seven Dolls – Eretz Israel
Seven dolls featuring Israeli figures (pioneers, 
a dancer, a Yemenite and more). Amongst 
them dolls made by "Sabra" and by "Pisanty", 
Jerusalem. Maximum height: 24cm. Condition 
varies, fair-good.

Opening Price: $150

657. שרשרת לכלה וצמידים – תימן
שרשרת לכלה לענדה ביום חתונתה וזוג צמידים עשויים 

מ-10  המורכבת  שרשרת  תימן.  פיליגרן.  עבודת  כסף, 

בצורת  סוגרים  קצותיה  בשני  גדולות,  עגולות  חוליות 

בדוגמאות  מעוטרים  צמידי-כסף  זוג   ◆ ס"מ.   60 חרוט. 

פרחים, מעוינים וכדוריות. קוטר: 8 ס"מ.

פתיחה: $400

657. Chain and Bracelets for Bride 
– Yemen
Chain for bride to wear on her wedding day and 
a pair of bracelets made of silver, filigree. Yemen. 
Chain consists of 10 large round links, at two 
ends a clasp in the shape of a cone. 60cm. 
◆ Pair of silver bracelets ornamented with flow-
ers, rhombuses and small balls. Diameter: 8cm.

Opening Price: $400

658
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660. שש חנוכיות קרמיקה
6 חנוכיות קרמיקה שולחניות בעלות צורה מוארכת, ארץ 

ישראל.

מופי־ היתר  על   ,(Pehar) "פחר"  תוצרת  החנוכיות  אחת 

עים כיתובים שונים. כולן צבועות ומזוגגות, למעט אחת. 

23-30 ס"מ, מצב משתנה. סדק באחת החנוכיות. 

פתיחה: $350

660. Six Ceramic Hanukkah Lamps
Six ceramic, oblong, Hanukkah Lamps, Eretz 
Israel. One of the lamps made by "Pehar", on the 
others are different writings. All are painted and 
glazed, except for one. 20-30cm, condition varies. 
Crack to one of the lamps.

Opening Price: $350

661. אוסף פריטי-בד תוצרת ארץ ישראל
בסגנון  רקומים,  עיטורים  עם  ולילדים  לנשים  חולצות   9

עבודות "משכית" ו"ויצו". ארץ ישראל, [שנות ה-50-60?].

 (Semer) ֶזֶמר  היצרן:  שם  מופיע  מהחולצות  בשתיים 

ומצב  גודל  נתניה.  עוורות",  של  יד  אריגת   – ו"אורה 

משתנים, חלקן במצב חדש לגמרי.

פתיחה: $250

661. Collection of Fabric-Items 
Made in Israel
Nine women's and children's blouses with em-
broidered decorations, typical of "Maskit" and 
"Wizo" embroidery. Israel, [1950's-1960's?].
On two of the blouses appears the manufac-
turer's name "Semer" and "Ora- Hand-woven by 
blind women", Netanya. Various sizes and condi-
tion, some are brand-new.

Opening Price: $250

662. ארבע מזוזות – בצלאל
עד 6.5  ירושלים. 4.5  "בצלאל",  תוצרת  קטנות  מזוזות   4

ס"מ. מצב משתנה, בינוני עד טוב מאד.

פתיחה: $150

662. Four Mezuzot – Bezalel
Four small Mezuzot made by "Bezalel", Jerusalem. 
4.5X6.5cm. Condition varies, fair to very good.

Opening Price: $150

663. חברת "אסקר" – שלט פח צבעוני 
על  מודפס  צבעוני  פרסום  המשובח",  הצבע   – "אסקר 

שלט פח. 

תעשיות הצבע "אסקר" נתמזגו בחברת "טמבור" במהלך 

שנות ה-70X50 .70 ס"מ. מצב טוב. פגמים בשוליים.

פתיחה: $100

663. "Askar" Company – Colorful Tin 
Sign
"Askar – Excellent Paint", colorful advertisement 
printed on a tin board. Paint industries "Askar" 
merged with "Tambur" during the 1970's. 
70X50cm. Good condition. Damages to borders.

Opening Price: $100

661
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663
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◆ אוזבקיסטן
531

אוניברסיטה עברית
344 ,191 ,163

אוסטרליה / ניו-זילנד
613

אורי, אביבה
382

איטליה
 ,550 ,549 ,548 ,511 ,430 ,378 ,313 ,297

652 ,611 ,609 ,608 ,574 ,551

אימבר, נפתלי הרץ
276

איסלנד
271

אמנות
590 ,381-417 ,368 ,367 ,341 ,298-301

אמצעי-תשלום וכרטיסים
570 ,527 ,471-473 ,463-467 ,20 ,3 ,2

אנגליה
 ,305 ,281 ,261 ,235 ,66 ,55 ,43 ,42 ,22 ,7

611 ,610 ,546 ,545 ,539 ,310 ,309

אנטישמיות
 ,539 ,476 ,296 ,208 ,176-181 ,133

557-568

אנילביץ, מרדכי
597

אצ"ל, רויזיוניסטים
556 ,268 ,147 ,67 ,61 ,60 ,16

אקסודוס (אניה)
604-606

ארגנטינה
554

ארה"ב
 ,249 ,230 ,215-217 ,189 ,179 ,77 ,21 ,13

540- ,456 ,346 ,337 ,336 ,321 ,319 ,302

655 ,619 ,618 ,615 ,563-565 ,544

ארונסון, בוריס
337 ,336

ארכיטקטורה
458-462 ,304 ,303 ,259 ,112 ,45 ,44

ארלוזורוב, חיים
622 ,148 ,21

◆ בגין, מנחם
257 ,80 ,67

בודקו, יוסף
213 ,212 ,209

בולגריה
165

בולים, בולאות
81 ,75 ,23 ,21

בונפיס, פליקס
82

בונפרטה, נפוליאון
 511 ,51

בזם, נפתלי
383

ביאליק, ח"ן
 ,375 ,373 ,357 ,290 ,237 ,217 ,112 ,111 ,21

528 ,496

ביבליופיליה
 ,406 ,402 ,339-353 ,314 ,310 ,302 ,238

503

ביקור הקיסר וילהלם השני
260 ,138

בן-גוריון, דוד
627 ,257 ,251 ,96 ,79 ,76 ,65 ,5 ,4

בן-דוב, יעקב
187 ,164 ,163 ,137

בן-צבי, רחל ינאית
257 ,243

בנאור-קלטר, יעקב
89

בער-ריבאק, יששכר
327 ,322

בצלאל
 ,417-428 ,394 ,298 ,154 ,135 ,103 ,87 ,8

662 ,647 ,643 ,628

ברודרזון, משה
338 ,333

ברזיל
468 ,290 ,113

בריגדה יהודית
430 ,183-185

ברית שלום
40

ברלוי, הנריק
332 ,327

ברנהים, אלפרד (צלם)
273

ברנר, יוסף חיים
290 ,281 ,148

בתי-כנסת
 ,506 ,505 ,390 ,303-305 ,158-161 ,132

552 ,546

בתי-מלון
 563 ,134

◆ גוטמן, נחום
416 ,375 ,370

גוטמן, נחום (צלם)
118

גור-אריה, מאיר
420-422 ,298 ,219

גידל, טים
119

גינצבורג, אשר (אחד העם)
 235

גלויות
134-188 ,127 ,126 ,121-124 ,81 ,5 ,4 ,1

גנאולוגיה
550 ,311 ,308

גרינברג, אורי צבי
327 ,277 ,273

◆ דוד, ז'אן
381

דיין (דויטש), רודי
620

דיין, משה
252

דיינארד, אפרים
544 ,534 ,320 ,319 ,234

דנמרק
547

דפוס עברי וביבליוגרפיה
544 ,313-321

דרייפוס, אלפרד
229 ,176

◆ הגדות של פסח
429-454 ,395

הודו
131

הולנד
614 ,508 ,350 ,342 ,295 ,294 ,291

הומור
499 ,455-457 ,41

הונגריה
592 ,590 ,295 ,218 ,214 ,182

היינה, היינריך
612

הניך, פאול קונרד
406

הרצל
608 ,463 ,146 ,144 ,8-18 ,2

◆ וורוביצ'יק (רביב), משה
205 ,147 ,99-101

וינה
 ,316 ,271 ,241 ,214 ,207 ,180 ,173 ,87 ,17

512- ,509 ,501 ,500 ,498 ,485 ,372 ,318

650 ,635 ,616 ,514

ויסנשטין, רודי
114

ויצמן, חיים
618 ,146 ,76 ,5 ,4

וסרמן, יעקב
265

ורטהימר, יוסף
214

◆ ז'בוטינסקי, זאב
591 ,518 ,238 ,129 ,80 ,16

זולצברגר, מאיר
319 ,230

◆ חותמות
624 ,623 ,50

חיפה
 ,195 ,191 ,190 ,116 ,98 ,97 ,95 ,90 ,39 ,38

625 ,472 ,272 ,269 ,266 ,263

חפצים
610-663 ,427 ,391 ,76 ,50 ,23 ,9-11

חתימות
 ,241 ,238 ,237 ,234 ,233 ,231 ,225 ,80

 ,346 ,340 ,274 ,271 ,257 ,245-255 ,242

578 ,412 ,411

חתימות והקדשות
56

◆ טבריה
461 ,383 ,155 ,70 ,37

טהראן (ילדי טהרן)
577

טרומפלדור, יוסף
110 ,109

טריפולי
555

טשרניחובסקי, שאול
248 ,130

◆ יהדות מזרח אירופה
 ,162 ,160 ,133 ,123-130 ,121 ,120 ,101

 ,304 ,288 ,287 ,233 ,175 ,172 ,166-169

 ,371-374 ,329 ,328 ,323-326 ,307 ,306

455, 455א, 464, 468, 471, 492, 517-538, 

593

יהדות מרכז אירופה
 ,292 ,259 ,182 ,177 ,175 ,161 ,133 ,132

 ,468 ,467 ,464 ,413 ,304 ,303 ,296 ,293

612 ,529 ,474-516

יודובין, שלמה
589 ,334

יין
103 ,26

ילדים
 ,588 ,567 ,528 ,454 ,436 ,354-380 ,36

609

יפו
38

מפתח
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ירושלים
 ,83 ,82 ,73 ,57 ,55 ,52 ,42-50 ,40 ,34 ,33

 ,218 ,191 163, 155 ,139 ,134 ,103 ,91 ,89

 ,420 ,419 ,417 ,393 ,384 ,286 ,240 ,219

648 ,636 ,635 ,503 ,462

יריד המזרח
473 ,206

ישכיל, עמוס
408

◆ כסף
647 ,662 ,658 ,657 ,639-646 ,618 ,610

כרזות
560-562 ,495 ,269 ,190-208 ,13-16

כתבי-יד
 ,226 ,224 ,223 ,79 ,64 ,60 ,36-38 ,26-29

 ,240 ,239 ,236 ,235 ,232 ,230 ,229 ,227

 ,270-274 ,258-268 ,256 ,253 ,244 ,243

548 ,529 ,517 ,507 ,475

כתבי-עת / עתונים
 ,428 ,371-375 ,301 ,299 ,280-289 ,47 ,46

 ,571 ,545 ,541 ,538 ,528 ,504 ,497 ,496

591 ,585 ,583 ,581

כתל מערבי
650 ,648 ,642

◆ לדינו
553 ,25

לוב
555

לווה, הינריך
353 ,257 ,54

לוין, יהודה ליב (יהל"ל)
258

ליליאן, א"מ
 ,376 ,213 ,209-210 ,173 ,150-152 ,15 ,8

414 ,413

ליסיצקי, אל
338 ,323

ליפשיץ, ז'ק
239

לנדאו, זיגמונד
392

◆ מאיר, שרלוטה וגרדה
116

מארקיש, פרץ
326 ,325 ,278

מדליות
610-620

מוהר, רפאל
390 ,389

מונזון (דפוס)
423 ,219 ,138

מונטיפיורי, משה
656 ,224-228 ,30-32

מורו, משה
154 ,103

מושבות
 ,106 ,103 ,96 ,94 ,93 ,84 ,68 ,54 ,26-29

261 ,216 ,187 ,141 ,140 ,134-137

מזרח
216

מייזל, נחמן
270 ,242

מיקרוגרפיה
217 ,14 ,13

מכביה
108

מלחמת העולם הראשונה
560 ,526 ,492 ,162

מלחמת העצמאות
105 ,104 ,67-72 ,64 ,63 ,50

מנדט בריטי
658 ,630 ,556 ,156 ,57-61

מנדלסון, פליקס
617

מניות
218-220

מערת המכפלה
649

מפות
551 ,531 ,380 ,379 ,216 ,55 ,51

מצרים
576 ,159

משחקים
418 ,380 ,379 ,361 ,356

◆ נגבה
71

◆ סולד, הנריטה
230 ,40

סונצ'ינו
347-351

סוסקין, אברהם
92

סוצקובר, אברהם
341 ,242

סוקולוב, נחום
236 ,21

סימון, יוחנן
385-388

סין
582 ,552 ,18

סירני, אנצו
246

ספורט
620 ,169 ,108

◆ עגנון, ש"י
616 ,343 ,273 ,247

עדלאידע
107

עיראק
645

ערבית
272 ,78 ,61

עתון יום המדינה
66 ,65

◆ פופ-אפ
189

פורטוגל
53

פיכמן, יעקב
375 ,373 ,358

פינסקר, י"ל
6

פן, אבל
286 ,153

פרידלנדר, הנרי
345

פרישמן, דוד
281 ,111

פרנק, אווה
223

פרנקל (פרנל), יצחק
384

◆ צה"ל
630 ,202 ,201 ,191 ,188 ,118 ,105 ,78 ,74

צונץ, יום-טוב ליפמן
232

צילום
163- ,158-161 ,82-133 ,44 ,41 ,39 ,36 ,15

 ,569 ,535 ,462 ,411 ,274 ,271 ,270 ,172

637 ,607-609 ,597-605 ,589 ,587

צ'ייקוב, יוסף
329 ,323-327

צפת
623 ,470 ,419 ,143 ,99 ,93 ,69

צרפת
 ,562 ,560 ,559 ,301 ,300 ,239 ,158 ,52 ,51

596 ,571

צ'רצ'יל, וינסטון
561 ,163

◆ קאופמן, ריכרד
259

קבר רחל
642 ,628

קובנר, אבא
257 ,71

קולניק, ארתור
407

קומיקס
366 ,365

קונגרס
629 ,262 ,84 ,1-5

קושטא
284 ,31

קלוגר, זולטן
114

קפריסין
626 ,609 ,607

קק"ל
 ,359 ,262 ,149 ,147 ,145 ,135 ,113 ,19-24

471

קרמיקה
660 ,652-655 ,631-633

◆ רבן, זאב
417-419 ,257 ,219 ,211 ,209

רבנים, תפלות ודרשות
 ,405 ,393 ,377 ,301 ,294 ,264 ,105 ,73

 ,542 ,540 ,530 ,510-513 ,508 ,507 ,489

623 ,600 ,584 ,549 ,546

רוזין, מאיר
423 ,138

רוזין, שמואל
410

רוטנברג, פנחס
520 ,38

רוטשילד (משפחה)
474

רומניה
122, 166, 516א, 516ב, 568, 572

רוסיה, רוסית
 ,237 ,208 ,200 ,111 ,109 ,39 ,35 ,19 ,18

 ,410 ,330 ,329 ,308 ,285 ,283 ,282 ,238

532-535 ,527-530 ,523 ,519-521

רושקביץ, פרץ
360

רינגלבלום, עמנואל
233

רכבת
566 ,466 ,97 ,58

רקמה (עבודות)
649 ,634 ,423-425 ,12

◆ שאגאל, מארק
412 ,411 ,341 ,335 ,242
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שואה ושארית הפליטה
 ,554 ,536 ,463 ,462 ,429 ,254 ,182 ,24

629 ,619 ,569-609

שווארץ, מארק
327

שוויג, יוסף
115

שטיינהרט, יעקב
 395-401 ,349

שטרוק, הרמן
413 ,404 ,403 ,340 ,213 ,211 ,209 ,8 ,4

שיק, ארתור
536 ,209

שיק, קונרד
45 ,44

שלום, גרשם
256 ,40

שמיר (האחים)
199 ,198 ,196 ,192 ,16

שנה טובה
 ,607 ,215 ,189 ,188 ,186 ,184 ,183 ,170

608

שץ, בוריס
426 ,286 ,33

שקל ציוני
 468-471 ,165

◆ תוי-נגינה
522 ,490 ,149

תוי-ספר
209-213

תוניס
556 ,174 ,154

תחריטים והדפסים
 ,368 ,367 ,310 ,309 ,291-294 ,209 ,55 ,42

 421 ,420 ,396-410

תיאטרון
480 ,245 ,244 ,172 ,171

תימן, תימנים
 ,577 ,268 ,255 ,203 ,173 ,154 ,153 ,87

657

תל-אביב-יפו
 ,140 ,136 ,117 ,112 ,110 ,107 ,103 ,92 ,36

 ,269 ,206 ,202 ,191 ,170 ,157 ,145 ,141

473 ,472 ,458-460 ,375 ,289

תנועות-נוער
 ,439 ,438 168 ,167 ,127 ,126 ,124 ,123

490 ,471 ,451 ,450 ,447 ,444

תעשיה
663 ,625 ,449 ,221 ,191 ,117 ,95-97 ,39

תרשיש (הוצאה)
342

Yemen, Yemenite
87, 153, 154, 173, 203, 255, 268, 
577, 657
Youth Movements
123, 124, 126, 127, 167, 168 438, 
439, 444, 447, 450, 451, 471, 490 
Yudovin, Solomon
334, 589 

◆ Zionist Shekel
165, 468-471  
Zunz, Yom Tov Lipman
232 

Train
58, 97, 466, 566
Tripoli
555
Trumpeldor, Joseph
109, 110
Tunisia
154, 174, 556

◆ USA
13, 21, 77, 179, 189, 215-217, 230, 
249, 302, 319, 321, 336, 337, 346, 
456, 540-544, 563-565, 615, 618, 
619, 655 
Uzbekistan
531 
◆ Vienna
17, 87, 173, 180, 207, 214, 241, 271, 
316, 318, 372, 485, 498, 500, 501, 
509, 512-514, 616, 635, 650 
Visit of Kaiser Wilhelm II
138, 260  
Vorobeichik, (Raviv) Moshe
99-101, 147, 205 

◆ War of Independence
50, 63, 64, 67-72, 104, 105
Wassermann, Jacob
265
Weissenstein, Rudi
114 
Weizmann, Chaim
4, 5, 76, 146, 618 
Wertheimer, Joseph
214
Western wall
642, 648, 650
Wine
26, 103 
World War I
162, 492, 526, 560

◆ Yaskil, Amos
408

Sokolov, Nahum
21, 236
Soncino
347-351
Soskin, Avraham
92
Sports
108, 169, 620
Stamps, Philately
21, 23, 75, 81 
Steinhart, Ya'akov
349, 395-401  
Struck, Hermann
4, 8, 209, 211, 213, 340, 403, 404, 
413
Sulzberger, Meyer
230, 319
Sutzkever, Avraham
242, 341  
Synagogues
132, 158-161, 303-305, 390, 505, 
506, 546, 552
Szold, Henreitta
40, 230
Szyk, Arthur
209, 536

◆ Tarshish (publishing)
342
Tchaikov, Joseph
323-327, 329
Tchernichovsky, Shaul
130, 248
Tehran (Tehran Children)
577
Tel-Aviv
36, 92, 103, 107, 110, 112, 117, 136, 
140, 141, 145, 157, 170, 191   202, 
206, 269, 289, 375, 458-460, 472, 
473
Theatre
171, 172, 244, 245, 480
Tiberias
37, 70, 155, 383, 461 
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Rushkevitz, Peretz
360  
Russia, Russian
18, 19, 35, 39, 109, 111, 200, 208, 
237, 238, 282, 283, 285, 308, 329, 
330, 410, 519-521, 523, 527-530, 
532-535 

◆ Safed
69, 93, 99, 143, 419, 470, 623
Schatz, Boris
33, 286, 426
Schick, Conrad
44, 45
Schwartz, Marc
327
Schweig, Joseph
115 
Settlements
26-29, 54, 68, 84, 93, 94, 96, 103, 
106, 134-137, 140, 141, 187, 216, 261
Sereni, Enzo
246
Shalom, Gershom
40, 256 
Shamir (brothers)
16, 192, 196, 198, 199
Shana Tova
170, 183, 184, 186, 188, 189, 215, 
607, 608
Share Certificates
218-220 
Signatures
80, 225, 231, 233, 234, 237, 238, 241, 
242, 245-255, 257, 271, 274, 340, 
346, 411, 412, 578
Signatures and Dedications
56
Silver
610, 618, 639-646, 657, 658, 662, 
647 
Simon, Yochanan
385-388

Ori, Aviva
382 

◆ Pann, abel
153, 286
Passover Haggadot
395, 429-454 
Photography
15, 36, 39, 41, 44, 82-133, 158-161, 
163-172, 270, 271, 274, 411, 462, 
535, 569, 587, 589, 597-605, 607-
609, 637
Pinsker, Yehudah Leib
6 
Pop-Up
189 
Portugal
53 
Postcards
1, 4, 5, 81, 121-124, 126, 127, 134-
188
Posters
13-16, 190-208, 269, 495, 560-562

◆ Raban, Ze'ev
209, 211, 219, 257, 417-419
Rabbis, Prayers and Sermons
73, 105, 264, 294, 301, 377, 393, 405, 
489, 507, 508, 510-513, 530, 540, 
542, 546, 549, 584, 600, 623
Rachel's Tomb
628, 642 
Ringelblum, Emanuel
233
Romania
122, 166, 516a, 516b, 568, 572
Rothschild (family)
474 
Routenberg, Pinchas
38, 520  
Rozin, Meir
138, 423
Rozin, Shmuel
410 

◆ Maccabia
108
Magazines / Newspapers
46, 47, 280-289, 299, 301, 371-375, 
428, 496, 497, 504, 528, 538, 541, 
545, 571, 581, 583, 585, 591
Manuscripts
26-29, 36-38, 60, 64, 79, 223, 224, 
226, 227, 229, 230, 232, 235, 236, 
239,  240, 243, 244, 253, 256, 258-
268, 270-274, 475, 507, 517, 529, 548
Maps
51, 55, 216, 379, 380, 531, 551
Markish, Peretz
278, 325, 326 
Medals
610-620 
Meizel, Nachman
242, 270
Mendelssohn, Felix
617 
Methods of Payment and 
Tickets
2, 3, 20, 463-467, 471-473, 527, 570
Meyer, Charlotte and Gerda
116 
Micrograph
13, 14, 217
Mohar, Raphael
389, 390 
Monsohn (print)
138, 219, 423
Montefiore, Moshe
30-32, 224-228, 656
Murro, Moshe
103, 154
Musical Notes
149, 490, 522

◆ Negba
71 
◆ Objects
9-11, 23, 50, 76, 391, 427, 610-663

16, 80, 129, 238, 518, 591
Jaffa
38 
Jerusalem
33, 34, 40, 42-50, 52, 55, 57, 73, 82, 
83, 89, 91, 103, 134, 139, 155,163, 
191, 218, 219, 240, 286, 384, 393, 
417, 419, 420, 462, 503, 635, 636, 
648
Jewish Brigade
183-185, 430 
JNF
19-24, 113, 135, 145, 147, 149, 262, 
359, 471

◆ Kaufman, Richard
259 
Kluger, Zoltan
114  
Kolnik, Arthur
407
Kovner, Aba
71, 257 

◆ Ladino
25, 553
Landau, Sigmund
392  
Levant Fair
206, 473 
Levine, Yehuda Leib (Yehalel) 
258
Libya
555
Lifshitz, Jacques
239
Lilien, Ephraim Moshe
8, 15, 150-152, 173, 209-210, 213, 
376, 413, 414
Lissitzky, Eliezer
323, 338  
Loewe, Heinrich
54, 257, 353 

◆ Haifa
38, 39, 90, 95, 97, 98, 116, 190, 191, 
195, 263, 266, 269, 272, 472, 625
Hebrew Print and Bibliography
313-321, 544
Hebrew University
163, 191, 344 
Heine, Heinrich
612 
Henich, Paul Konrad
406 
Herzl
2, 8-18, 144, 146, 463, 608
Holland
291, 294, 295, 342, 350, 508, 614
Holocaust and She'erit Ha-
Pleita
24, 182, 254, 429, 462, 463, 536, 
554, 569-609, 619, 629
Humor
41, 455-457, 499, 
Hungary
182, 214, 218, 295, 590, 592 

◆ Iceland
271
IDF
74, 78, 105, 118, 188, 191, 201, 202, 
630
Imber, Naphtali Hertz
276 
India
131 
Industry
39, 95-97, 117, 191, 221, 449, 625, 
663
Ink-Stamps
50, 623, 624
Iraq
645
Italy
297, 313, 378, 430, 511, 548, 549, 
550, 551, 574, 608, 609, 611, 652

◆ Jabotinsky, Ze'ev
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Etchings and prints
42, 55, 209, 291-294, 309, 310, 367, 
368, 396-410, 420, 421   
Etzel
16, 60, 61, 67, 147, 268, 556
Ex-Libris
209-213
Exodus (ship)
604-606

◆ Fichman, Ya'akov
358, 373, 375
France
51, 52, 158, 239, 300, 301, 559, 560, 
562, 571, 596
Frank, Eve
223
Frenkel, (Frenel) Yitzhak
384 
Friedlaender, Henri
345 
Frieshman, David
111, 281 

◆ Games
356, 361, 379, 380, 418
Genealogy
308, 311, 550 
Gidal, Tim
119
Ginsberg, Asher (Achad 
HaAm)
235 
Grinberg, Uri Zvi
273, 277, 327
Gur-Aryeh, Meir
219, 298, 420-422 
Gutman, Nahum
370, 375, 416
Gutman, Nahum (photogra-
pher)
118

China
18, 552, 582 
Churchill, Winston
163, 561
Comics
365, 366 
Congress
1-5, 84, 262, 629
Constantinople
31, 284 
Cyprus
607, 609, 626

◆ David, Jean
381 
Dayan, (Deutsch) Rudi
620 
Dayan, Moshe
252 
Deinard, Ephraim
234, 319, 320, 534, 544 
Denmark
547 
Dreyfus, Alfred
176, 229

◆ Eastern European Jewry
101, 120, 121, 123-130, 133, 160, 
162, 166-169, 172, 175, 233,  287, 
288, 304, 306, 307, 323-326, 328, 
329, 371-374, 455, 455a, 464, 468, 
471, 492, 517-538, 593,
Egypt
159, 576 
Embroidery
12, 423-425, 634, 649
England
7, 22, 42, 43, 55, 66, 235, 261, 281, 
305, 309, 310, 539, 545, 546, 610, 
611
Establishment of Israel News-
paper
65, 66

Bezalel
8, 87, 103, 135, 154, 298, 394, 417-
428, 628, 643, 647, 662
Bezem, Naftali
383
Bialik, Chaim Nachman
21, 111, 112, 217, 237, 290, 357, 373, 
375, 496, 528
Bibliophilia
238, 302, 310, 314, 339-353, 402, 
406, 503
Bonaparte, Napoleon
51, 511
Bonfils, Félix
82 
Brazil
113, 290, 468  
Brenner, Yossef Chaim
148, 281, 290  
Brit Shalom
40
British Mandate
57-61, 156, 556, 630, 658
Broderzon, Moshe
333, 338
Budko, Joseph
209, 212, 213 
Bulgaria
165

◆ Cave of the Patriarchs
649
Central European Jewry
132, 133, 161, 175, 177, 182, 259, 
292, 293, 296, 303, 304, 413, 464, 
467, 468, 474-516, 529, 612
Ceramics
631-633, 652-655, 660
Chagall, Marc
242, 335, 341, 411, 412
Children
36, 354-380, 436, 454, 528, 567, 
588, 609 

◆ Adloyada
107 
Agnon, S.Y.
247, 273, 343, 616
Anielewicz, Mordechai
597  
Anti-Semetism
133, 176-181, 208, 296, 476, 539, 
557-568
Arabic
61, 78, 272
Architecture
44, 45, 112, 259, 303, 304, 458-462 
Argentina
554 
Arlosoroff, Haim
21, 148, 622   
Aronson, Boris
336, 337
Art
298-301, 341, 367, 368, 381-417, 590
Australia / New-Zealand
613

◆ Begin, Menachem
67, 80, 257 
Ben Dov, Ya'akov
137, 163, 164, 187  
Ben-Gurion, David
4, 5, 65, 76, 79, 96, 251, 257, 627 
Benor-Kalter, Ya'akov
89 
Ben-Zvi, Rachel Yanait
243, 257 
Berlevi,  Henryck
327, 332  
Bernheim, Alfred (photogra-
pher)
273
Ber-Ryback, Issachar
322, 327 
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טופס הצעת מחיר לפריטים
הסטוריה ותרבות יהודית וישראלית

יום רביעי 19.01.2011, י"ד שבט תשע"א, 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‘ 13

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".
This bid is in accordance and subjected to the conditions of purchase, 
as detailed at "terms of sale" section.
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"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  אחר,מתחייב  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.
מידע  ליתן  בכוח  הקונה  כלפי  אחראית  15. "קדם" 
לגרוע  מבלי  ומצבו.  מקוריותו  הפריט,  למהות  באשר 
"קדם"  ע“י  הנמסר  מידע  כי  בזאת  מובהר  לעיל,  מהאמור 
מידע  על  ומבוסס  המוכר  מטעם  כשלוחה  במעמדה  ניתן 
מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק 
המכירה,  שלפני  במועדים  לקהל  הפריטים  הצגת  במהלך 
מבלי  הפריט.  של  וערכו  טיבו  מקורו,  גודלו,  מצבו,  את 
בכתב  להשיג  הזכות  נתונה  הזוכה  לקונה  מהאמור,  לגרוע 
בפני "קדם" בכל הנוגע למקוריותו ומצבו וזאת לא יאוחר 
מ-30 יום ממועד המכירה. היה ויוכח ל"קדם" שאכן נפלה 
לקונה  "קדם"  תשיב  הפריט,  לגבי  שנמסר  במידע  טעות 
לחזקתה.  הפריט  החזרת  כנגד  ששולם  הסכום  את  הזוכה 
ביצעה "קדם" הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/

או דרישות נוספות כלפיה. 
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. 
מוקנית  ירושלים  בעיר  המוסמכים  המשפט  19. לבתי 
הנוגע  סכסוך  בכל  והבלעדית  היחידה  השיפוט  סמכות 
למסירת  ו/או  לרכישת  הקשורים  ו/או  הנובעים  לעניינים 

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 

כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה. 
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 
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%. 
שרכש,  הפריטים  להוצאת  לדאוג  הקונה  באחריות    .10
חברת  או  שליח  באמצעות  או  "קדם",  ממשרדי  ישירות 

תנאי מכירה



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 acknowl-
edgment 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 fulfil-
ment by the Purchaser of all payment obligations 
to “Kedem” as set out hereunder.
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%.
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 shipping 
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.
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.
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 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.

Terms of Sale



TEL : 972-77-5140223

FAX : 972-77-5140167

WWW.KEDEM-AUCTIONS.COM

AUCTION HOUSE LTD TEL : 972-77-5140223
FAX : 972-77-5140167

EMAIL : kedem.ltd@gmail.com
www.kedem-auctions.com

Jewish and Israeli History and Culture

Auction No. 13

The auction will be held at Beit-Belgia
The Hebrew University, Givat Ram Campus, Jerusalem

Wednesday, 19.01.2011 at 17:00

The viewing will take place at our office
20 Beit Hadfus st. Givat-Shaul, Jerusalem

Phones during viewing  
972-77 -5140223
972-54-2865654

Viewing Beforehand on
Thursday     13.01.11 11:00 - 20:00

Sunday      16.01.11 11:00 - 20:00
Monday 17.01.11 12:00 - 22:00
Tuesday      18.01.11 11:00 - 20:00

Day of Auction - Wednesday     19.01.11 10:00 - 14:00

Phone during auction
972-54-2865654

For Online Bidding: www.artfact.com
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