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כתיבה ועריכה: ַשי מנדלוביץ'

צילום: מוקי שורץ

עצוב הקטלוג: ליאור כהן

עצוב העטיפה ודף השער: עדה ורדי 

לוחות והדפסה: מפעלי דפוס כתר, ירושלים

מאי 2011, אייר תשע"א

בדפי הקטלוג משולבים מאמרים, רשימות 

וציטוטים, חלקם נכתבו במיוחד לקטלוג זה. 

תודתנו נתונה לכותבים:

זאב אנגלמאיר

אהוד בנאי

ערן רייס

שלמה שבא

כל הזכויות על המאמרים והציטוטים מתוך ספרים 

וכתבי�עת המופיעים בגוף הקטלוג, שמורות למחברים 

ולמו"לים

תודות: דיויד גלסמן, 

אדריכל צבי אלחייני, ארכיון אדריכלות ישראל

על הכריכה: מתוך פריט 166, אוסף תצלומים � אנשי 

תרבות, שחקנים ואמנים

כריכה פנימית: פריט 187. מאיר אריאל : כתב�היד 

המקורי של "שיר כאב".

קטלוג זה מוקדש לזכרו של עמי בראון, אספן וידיד. 

לצד אוסף האמנות המפורסם, ייסד עמי ספריה ואוסף 

פריטי�נייר, מרשימים בהיקפם ועומקם; אוספיו כללו 

הרבה,  נושאים  ועוד  הזה  הקטלוג  תחומי  כל  את 

הקשורים בארץ ישראל, עם ישראל ותרבותם. 
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קונגרס, ציונות

הרצל, ויצמן, קק"ל

ארץ ישראל, התישבות 

ירושלים, מסעות ומחקר

צילום, גלויות

מנדט, מחתרות

הקמת המדינה ומלחמת העצמאות

מדינת ישראל, צה"ל

תנועות שמאל ושלום

שנות ה-60-70-80

מאיר אריאל

מוסיקה וקולנוע

תל-אביב

דיזנגוף

חיי-קודש בתל-אביב

ספורט, ארכיטקטורה

קומיקס, קריקטורות והומור

כרזות, גרפיקה

מניות ותוי-ספר, אמצעי-תשלום

אונגרד

ביבליופיליה, ספרי ילדים

אמנות, בצלאל

חתימות, כתבי-יד וארכיונים

ספרות וכתבי-עת, ביבליוגרפיה ומחקר

הגדות לא מסורתיות

קהילות יהודיות

אנטישמיות

שואה ושארית הפליטה

מדליות וחפצים

CONGRESS, ZIONISM

HERZL, PROF. CHAIM WEIZMANN, JNF

ERETZ ISRAEL, SETTLEMENTS

JERUSALEM, MAPS AND TRAVELS IN PALESTINE

PHOTOGRAPHY, POSTCARDS

BRITISH MANDATE, UNDERGROUND MOVEMENTS

CREATION OF ISRAEL AND WAR OF INDEPENDENCE

STATE OF ISRAEL, IDF

LEFT-WING ORGANIZATIONS AND PEACE MOVEMENTS 

ISRAEL, S- S- S CULTURE

MEIR ARIEL

MUSIC AND CINEMA

TEL AVIV

MEIR DIZENGOFF

RELIGIOUS LIFE IN TEL-AVIV

SPORT, ARCHITECTURE

COMICS, CARICATURES AND HUMOR

POSTERS, GRAPHICS

SHARES, EX-LIBRIS, METHODS OF PAYMENT

AVANT-GARDE AND MODERNISM

BIBLIOPHILIA, CHILDREN'S BOOKS AND GAMES

ART, BEZALEL

AUTOGRAPHS, MANUSCRIPTS AND ARCHIVES

LITERATURE AND PERIODICALS, BIBLIOGRAPHY AND RESEARCH

NON-TRADITIONAL HAGGADOT

JEWISH COMMUNITIES

ANTI-SEMITISM

HOLOCAUST AND SHE'ERIT HA-PLEITA

MEDALS, OBJECTS

˙ÂÂÈˆ ¨Ò¯‚Â˜

Congress, Zionism 

Ï¢˜˜ ¨ÔÓˆÈÂ ¨Ïˆ¯‰

Herzl, Prof. Chaim Weizmann, JNF 
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Eretz Israel, Settlements 
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Photography, Postcards

˙Â¯˙ÁÓ ¨Ë„Ó

 British Mandate, Underground
Movements

˙Â‡ÓˆÚ‰ ˙ÓÁÏÓÂ ‰È„Ó‰ ˙Ó˜‰

 Creation of Israel and War of
Independence

Ï¢‰ˆ ¨Ï‡¯˘È ˙È„Ó

State of Israel, IDF

ÌÂÏ˘Â Ï‡Ó˘ ˙ÂÚÂ˙

 Left-Wing Organizations and Peace
 Movements
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Israel, 1960s-70s-80s Culture
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Meir Dizengoff  ,Tel-Aviv 
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Autographs, Manuscripts and Archives 
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הקדמה

חלק נכר מעבודתנו היום�יומית מוקדש לִקטלּוג, מחקר הסטורי, תיעוד ושימור פרקים 

�בתולדות העם היהודי; כמעט מדי יום אנו נתקלים בספרים, עלונים, חוברות  ודפי

נייר בודדים, שלא נודעו לרושמי�ספרים ואינם מופיעים בספריות העולם, ושיש בהם 

כדי לשפוך אור חדש על אירוע, אדם או תקופה.

לו ביקשנו לערוך לוח הסטורי�כרונולוגי לתולדות העם היהודי בעת החדשה על�פי 

קטלוג זה בלבד, יכולים היינו למתוח קו דמיוני ומפותל, שראשיתו במסמך שפרסמה 

יהודי  המתעדים לבוש  בתחריטים  המשכו   ,17�ה המאה  של  בספרד  האינקוויזיציה 

מסורתי בנירנברג של אמצע המאה ה�18, כתבי�עת סוציאליסטיים ועתונים עבריים 

מוקדמים מן המאה ה�19; לעבור דרך כפרים יהודיים נדחים ומוכי�פוגרומים במזרח 

ותוניסיה;  מרוקו  ובכפרי  רומניה  איטליה,  בסין,  יהודיות  קהלות  לפקוד  אירופה, 

להשתתף בחפירת באר המים הראשונה של המושבה גדרה בשנת 1888, להקים את 

ברחובות  לרקוד  באפריקה,  בריטי  ממחנה�מעצר  לברוח  לאצ"ל,  להתגייס  תל�אביב, 

ירושלים ב�כ"ט בנובמבר 1947, להתגייס לבריגדה היהודית ולסייע לשארית הפליטה 

במחנות העקורים על אדמת אירופה, להתפקד לתנועת "הפנתרים השחורים" ולקנח 

במופע "סיפורי פוגי" של להקת "כוורת" ברמת�גן בנובמבר 1973, חודש לאחר מלחמת 

יום הכפורים. 

גם  הכולל  קטלוג  לערוך  בלבנו,  אומר  גמרנו  ישראל,  עם  בתולדות  העיסוק  מתוך 

פריטים המתעדים את התרבות שהתפתחה בישראל ב�60 השנים האחרונות, פריטים 

שטרם זכו להכרה ולכבוד הראויים להם בעולם האספנות, ובמיוחד בקרב המוסדות 

האמונים על איסוף ושימור התרבות; קטלוג המקדיש לשיר בכתב�ידו של מאיר אריאל 

את אותה החשיבות שהוא מקדיש למכתבים בכתב�ידו של ש"י עגנון; קטלוג המעניק 

תשומת�לב מיוחדת לצמיחתה של "עיר הפלאות" תל�אביב ואינו זורק אל גל האשפה 

את התרבות שהתפתחה במדינת ישראל לאחר הקמתה. 

נחום  במוזיאון  תל�אביב,  בעיר  הפומבית  המכירה  תתקיים  בתולדותינו,  לראשונה 

גוטמן לאמנות, בתוך בית היסטורי, שנבנה על�ידי משפחת שולמן בשנת 1887, כאחד 

מתוך ארבעים ושמונה הבתים הראשונים שהיוו את הגרעין של נווה�צדק. בבית זה, 

השוכן ברחוב רוקח 21, פעלה בשנים 1914�1907 מערכת עתון "הפועל הצעיר"; עורכו, 

יוסף אהרונוביץ והסופרים יוסף חיים ברנר ודבורה בארון, התגוררו במקום. בשנת 1911 

נישאה בארון ליוסף אהרונוביץ, והבית הפך להיות מוקד ספרותי ובית מפגש לקבוצות 

�הסופרים העבריים שהתוו את ראשית התרבות העברית החדשה, ונקרא בפי כל "בית

 .60�הסופרים". מאז הקמת הבית, נגסו בו שיני הזמן באכזריות עד שננטש בשנות ה

בשנת 1992 נבחר "בית�הסופרים" כבניין לשימור. ביוזמת משפחת גוטמן, שהעמידה 

�גוטמן, החליטה עיריית תל את עזבון האמן לטובת הציבור והעמותה על�שם נחום 

בספטמבר   9 ביום  גוטמן.  נחום  האמן  של  ליצירתו  "בית�הסופרים"  את  לייחד  אביב 

2009 נחנך אגפו החדש של המוזיאון, שהוקם במקום בו עמדה בעת הקמת נווה�צדק 

ה"נּוְקטָה", נקודת המשמר הטורקית. 

אנו מקווים כי הקטלוג שלפניכם יתרום, ולו במעט, להגברת המודעות לצורך ולהכרח 

שבתיעוד ובשימור התרבות הישראלית המודרנית, כחלק בלתי�נפרד מתיעוד תולדות 

עם ישראל בגולה ובארצו.
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קונגרס, ציונות
CONGRESS, ZIONISM

2. הקונגרס הציוני השביעי
 .1905 בשנת  בבאזל  שנערך  ה-7  הציוני  הקונגרס  מן  רשמית  גלויה 
הוצאת "ציון", וינה. נשלחה בדואר מבאזל בימי הקונגרס, כיתוב בעפרון. 

מצב טוב, מעט כתמים. רימר מס' 11.

פתיחה: $150

2. Seventh Zionist Congress

Official postcard of the th Zionist Congress held 
in Basel in . Published by Zion, Vienna. Mailed 
from Basel during the congress, inscription in pencil. 
Good condition, a few stains. Rimer number .

Opening Price: 

3. Tenth Zionist Congress in Basel – Real-Photo 

Postcards

Two real-photo postcards, taken during the th 
Zionist Congress in Basel [August ].
Clear and sharp photographs. A large painting 
of Theodor Herzl is seen in the background, sur-
rounded by a striped flag, a Magen David and the 
word "Zion". David Wolfsohn delivering a speech 
is seen in the center of the stage, surrounded 
by members of the Zionist Organization, with a 
second flag at the front of the stage, in its center 
the words "Gur Aryeh Yehuda" encircled by twelve 
stars. The back of the cards carry the ink-stamps of 
the photographer and artist Robert Spreng ( -

), a pioneer of modern photography and the 
"New Objectivity" movement, who owned a pho-
tography studio in Basel. Very good condition. A few 
stains on the verso.

Opening Price: 

1. הקונגרס הציוני החמישי
 1901 בשנת  בבאזל  שנערך  ה-5  הציוני  הקונגרס  מן  רשמית  גלויה 
ליליאן.  א"מ  מאת  איור  עם  בבזל",  הציונים  של  החמישי  "הקונגרס   –
טוב.  מצב  בכתב-יד.  וכיתוב  דואר  חותמות   ,1902 בשנת  לוינה  נשלחה 

רימר מס' 6. 

פתיחה: $300

1. Fifth Zionist Congress

Official postcard of the th Zionist Congress held in 
Basel in  – "The Fifth Congress of the Zionists 
in Basel", with illustration by E.M. Lilien. Sent to 
Vienna in , postmarked and handwritten. Good 
condition. Rimer number .

Opening Price: 

3. הקונגרס הציוני ה-10 בבאזל – גלויות מצולמות
שתי גלויות מצולמות (Real-photo), אשר צולמו במהלך הקונגרס 

הציוני ה-10. באזל, [אוגוסט 1911]. 
תצלומים ברורים וחדים. ברקע נצב ציור ענק של תיאודור הרצל, סביבו 
דגל עם פסים, מגן דוד והמלה "ציון". במרכז הבמה נראה דוד וולפסון 
נוסף,  דגל   – הבמה  ובתחתית  הציונית,  ההסתדרות  חברי  סביבו  נואם, 
במרכזו "גור אריה יהודה" וסביבו תריסר כוכבים. בצדן האחורי חותמות 
 ,(Robert Spreng, 1890-1969) סּפֶרנג  רוברט  והאמן  הצלם 
מחלוצי הצילום המודרני ומראשוני זרם "האובייקטיביות החדשה", בעל 

סטודיו לצילום בעיר באזל. מצב טוב מאד. מעט כתמים בצדן האחורי. 

פתיחה: $250 1

2
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4. מחברת בכתב-יד – הקונגרס הציוני השישי – בזל, 1903 
(עפרון),  בכתב-יד  מחברת   .1903 השישי  [הציוני]  מהקונגרס  רשמים 
גרמנית   .1903 אוגוסט  שוויצריה,  בזל,  צוייג.  (מיכאל-אריה)  אגון  מאת 

וכתיבה קצרנית (סטנוגרמה).
אגון צוייג (1873-1949) פעיל ציוני יליד מורביה, חי מרבית ימיו בוינה. 

ממיסדי קק"ל, ממזכיריו של הרצל וציר במספר קונגרסים ציוניים.
בגוף המחברת נזכרים הצירים: מרמורק, ורנר, גרפינקל, נורדאו, וצירים 

4. Handwritten Notebook – Sixth Zionist 

Congress – Basel, 1903

Impressions of the Sixth [Zionist] Congress . 
Handwritten notebook in pencil, Egon (Michael-
Aryeh) Zweig. Basel, Switzerland, August . 
German and shorthand. 
Egon Zweig ( - ), a Zionist activist native 
of Moravia, lived most of his life in Vienna. One of 
the JNF founders, one of Herzl's secretaries and a 
delegate to several Zionist congresses.
Delegates mentioned in the notebook: Marmorek, 
Werner, Garfinkel, Nordau, and others, in detailed 
notes; short comments followed by shorthand 
of speeches. Amongst the titles in the note-
book: "Membership fees of the World Zionist 
Organization were sold for  Shekalim"; "Trietsch 
attacks Herzl"; "Revenues and Expenses", and 
more. Names of delegates appointed to different 
committees, according to countries, appear at the 
end of the notebook. The shorthand has not been 
deciphered and might contain speeches relevant to 
the dispute regarding the "Uganda Plan" that was 
discussed in this congress. [ ] written leaves, cm. 
Very good condition.

Opening Price: 

נוספים, ברשימות מפורטות; הערות קצרות ואחריהם רישום קצרני של 
נאומים. 

של  דמי-חבר  שקלים   130 "נמכרו  במחברת:  המופיעות  הכותרות  בין 
על   (Trietsch) טריטש  של  "התקפה  העולמית";  הציונית  ההסתדרות 
הרצל"; "סכומים של הוצאות והכנסות", ועוד. בעמודים האחרונים מובאים 
רישומי  ארצות.  לפי  בחלוקה  השונות,  לוועדות  שנבחרו  הצירים  שמות 
הקצרנות לא פוענחו ויתכן שמכילים נאומים הקשורים בפולמוס "תוכנית 

אוגנדה" שנידונה בקונגרס השישי. על אגון צוייג ראה חומר מצורף.
 [32] דף כתובים, 22 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $800

5. The First Zionist Congress – A Booklet from 

New York, 1897

The Zionist Congress held at Basle, Switzerland, 
Aug.  to Sept. ,  – The Proceedings in Full – 
A printout from the London Jewish Chronicle. New 
York, . English
A booklet about the first Zionist Congress. With 
list of participants, Herzl's and Nordau's speeches, 
etc., divided according to the days of the congress. 

 pages. Good condition. Original paper cover, par-
tially detached a slightly torn. 

Opening Price: 

5. הקונגרס הציוני הראשון – חוברת מניו-יורק, 1897
 The Zionist Congress held at Basle, Switzerland, Aug.
תדפיס   .  to Sept. ,  – The Proceedings in full

מתוך ה"Jewish Chronicle" הלונדוני. ניו-יורק, 1897. אנגלית.
המש־ שמות  רשימת  כוללת  הראשון.  הציוני  הקונגרס  אודות  חוברת 
תתפים, נאומיהם של הרצל ונורדאו, ועוד, בחלוקה לפי ימי הקונגרס. 
על העטיפה האחורית רפרודוקציה של גלוית קונגרס. 60 עמ', 18.5 ס"מ. 

מצב טוב. כולל מעטפת-נייר מקורית, מנותקת חלקית ומעט קרועה. 

פתיחה: $200

4
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6. Kol Koreh L'Chovevei Tzion – Vienna, 1892

Kol Koreh (b) L'Chovevei Tzion!. A printed pamphlet, 
by Dr. Natan Birnbaum, Dr. Moshe Shnirer, Reuven 
Breinin and Shlomo Boyer. Vienna, February .
"In our first call, we told you our purpose and our 
desire… the purpose of the Zionist Movement is 
known – a national Hebrew congregation, based 
on working the land of Eretz Yisrael". [ ]pp, . cm. 
Fair-poor condition. Tears and crease, filing holes. 

Opening Price: 

6. קול קורא לחובבי ציון – וינה, 1892
קול קורא (ב) לכל חובבי ציון! עלון מודפס, מאת ד"ר נתן בירנבוים, ד"ר 

משה שנירער, ראובן בריינין ושלמה בויער. וינה, פברואר 1892. 
מה  ואל  מגמתנו  היא  מה  בכלל  לכם  הגדנו  הראשון  "בקול-קריאתנו 
עדה   – מודעת  הציונית  התנועה  תכלית  נפשנו...  את  נושאים  אנחנו 
עבריה לאומית, אשר יסודתה עבודת אדמה בארץ ישראל". [4] עמ', 

34.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. קרעים וקמטים, חורי-תיוק. 

פתיחה: $200

7. חובבי ציון – לונדון וניו-יורק – שלש חוברות לא ידועות
שלש  ולונדון.  ניו-יורק  חובבי-ציון,  חברי אגודת  בהוצאת  חוברות  שלש 

החוברות אינן ידועות ביבליוגרפית:
 To the Presidents, Officers and Trustees of all .1
 Jewish Congregations and Benevolent Societies in
המאה  סוף  [חש"ד,  ניו-יורק,   .the United States of America

ה-19]. 4 עמ'.
 Report on Central Committee Meeting, th .2
 March, . Made to the Chovevi Zion Association,
by Joseph Prag, Esq., Delegate to Paris. לונדון, [1899]. 

8 עמ'.
 Report of Dr. S. A. Hirsch, delegate of the Chovevi .3
 Zion Association, to the Conference convened by
 the "Central Committee of the Chovevi Zion" at

Frankfort-on-the-Main. [לונדון, 1900]. אנגלית. 12 עמ'.  

גודל ומצב משתנים. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $150

7. Hovevei Zion – London and NewYork – Three 

Unknown Booklets

Three booklets published by Hovevei Zion mem-
bers in New York and London. The booklets are 
bibliographically unknown:

. To the Presidents, Officers and Trustees of all 
Jewish Congregations and Benevolent Societies in 
the United States of America. New York, [late th 
century]. pp.

. Report on Central Committee Meeting, th 
March, . Made to the Chovevi Zion Association, 
by Joseph Prag, Esq., Delegate to Paris. London, 
[ ]. pp.

. Report of Dr. S. A. Hirsch, delegate of the Chovevi 
Zion Association, to the Conference convened by 
the "Central Committee of the Chovevi Zion" at 
Frankfort-on-the-Main. [London, ]. English. pp.
 Size and condition varies. From the collection of Prof. 
Chimen Abramsky.

Opening Price: 

8. תריסר חוברות בנושא ציונות
 Can these Dry Bones Live? – Sermon preached at .1
 the Hampstead Synagogue on Zionist Day, Rabbi A.

A Green. לונדון, 1904.
 Jewish Territorial Organization – Manifesto and .2

Correspondence. לונדון, [1906 בקירוב]. 
Annual report of the Jewish National Fund com- .3

mission for England (1912-1913). לונדון, 1913. 
Zionism and Liberal Judaism, Paul Goodman .4. לידס, 

 .[1917]
 The Case of the Anti-Zionists: a reply, Leon .5

Simon. לונדון, 1917. 
 .The Jewish National Movement, Lucien Wolf .6

לונדון, 1917. 
 .Zionism and the Neo-Zionists, Laurie Magnus .7

לונדון, 1917. 
 Zionism no remedy – a voice from America, .8

Henry Moskowitz. לונדון, 1917.
Zionism and the Allies .9. לונדון, 1918. 

 The Upbuilding of Palestine – an Address, Philip .10
Snowden. לונדון, חש"ד.

 The regeneration of Israel on the Land of His .11
 .(Forefathers, M. L. Lilienblum (from the Russian

לונדון, חש"ד.
 Zionism – an appreciation and Criticism, John .12

Howard Adeney. אדינבורו, חש"ד.

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

6
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8. Twelve Zionist Booklets 

. Can these Dry Bones Live? – Sermon preached at 
the Hampstead Synagogue on Zionist Day, Rabbi A. 
A Green. London, .

. Jewish Territorial Organization – Manifesto and 
Correspondence. London, [ca. ].

. Annual report of the Jewish National Fund com-
mission for England ( - ). London, .

. Zionism and Liberal Judaism, Paul Goodman. 
Leeds, [ ].

. The Case of the Anti-Zionists: A Reply, Leon 
Simon. London, .

. The Jewish National Movement, Lucien Wolf. 
London, .
. Zionism and the Neo-Zionists, Laurie Magnus. 
London, .

. Zionism no remedy – A voice from America, 
Henry Moskowitz. London, .

. Zionism and the Allies. London, .
. The Upbuilding of Palestine – An Address, 

Philip Snowden. London, .
. The regeneration of Israel on the Land of His 

Forefathers, M. L. Lilienblum (from the Russian). 
London, .

. Zionism – an appreciation and Criticism, John 
Howard Adeney. Edinburgh, .
Size and condition varies

Opening Price: 

הרצל
HERZL

9. הרצל – חוזר חתום בנושא גיוס "שקלים" – וינה, 1903
וינה,  בכתב-יד.  חתימתו  עם  בסטנסיל  משוכפל  חוזר  הרצל,  תיאודור 

דצמבר 1903. גרמנית.
נשלח מטעם ההסתדרות הציונית בוינה, אל מנהיגים ציוניים שונים. תוכן 
שכתוצאה  העובדה,  לאור  אליך  פנינו  נכבד...  מאד  "קולגה  המכתב: 
מהמצב הנוכחי ברוסיה, לא נתן לגייס שם 'שקלים' [כספים], להתחיל 
את  בהקדם  לנו  ולשלוח  'שקלים'  בגיוס  האפשרי  בהקדם  במדינתך 
בר־ לפנייתנו,  תוצאות  ראינו  לא  כה  ועד  מאחר  שנאספו.  הסכומים 

צוננו להודיעך כי הקופה שלנו התרוקנה כמעט לגמרי. אנו בדעה, כי 
החברים בארצות המערב מחויבים להתגייס למשימה זו, מאחר ומקו־
רות הכסף מרוסיה נסתמו, על מנת שפעילותנו הציונית לא תיעצר...".  

דף 28 ס"מ, מצב טוב. מעט כתמים. חורי-תיוק. 

פתיחה: $1000

9
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11. מחזיקי ספרים עם דיוקן הרצל
זוג מחזיקי ספרים "תולדות הציונות". ארץ ישראל, [סוף שנות ה-40]. 

מעוצבים בצורת ספר פתוח: מימין מובלטים דיוקנו של תיאודור הרצל 
מדינת ישראל  והכיתוב "1897, אם תרצו אין זו אגדה"; משמאל סמל 
ס"מ,  גובה: 10  הציונות".  "תולדות  במרכז:  וזכינו".  רצינו  והכיתוב "1947, 

רוחב: 12 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

11.  Bookends with Herzl's Portrait

Pair of bookends, "History of Zionism". Eretz Israel, 
[late s].
Styled as an open book: On the right Herzl's portrait 
in relief with the inscription " , Im Tirtsu Ein Zo 
Agada" [If you will it, it is no dream]; and on the left 
the emblem of the State of Israel and the inscrip-
tion " , Ratsinu ve-Zachinu" [We willed and we 
achieved]. In the center: "Toldot Ha-Ziyonut" [The 
history of Zionism]. Height: cm, width: cm. Good 
condition.

Opening Price: 

12. Theodor Herzl – Poster after Hermann 

Struck  

Theodor Herzl, printed poster published by 
Jüdischer Verlag, after an etching by Hermann 
Struck. . x . cm. Good condition. Slight creases 
at borders, pinhole on right side.

Opening Price: 

12. תיאודור הרצל – כרזה על-פי הרמן שטרוק
בהוצאת  מודפסת  כרזה  הרצל],  [תיאודור   Theodor Herzl
 64.5X48.5 .שטרוק הרמן  מאת  תחריט  על-פי   ,Judischer Verlag

ס"מ. מצב טוב. קמטים קלים בשוליים, נקב קל בצד ימין. 

פתיחה: $120

13. גלויות
7 גלויות עם דיוקנו של תיאודור הרצל, מדפיסים וזמני-הדפסה שונים, 

שנות ה-20 עד שנות ה-50. מצב משתנה, טוב.

פתיחה: $100

9. Herzl – Signed Notice Concerning Raising 

"Shekalim"   – Vienna, 1903

Theodore Herzl, stenciled notice hand-signed by 
Herzl. Vienna, December . German.
Sent by the Zionist Organization in Vienna, to vari-
ous Zionist leaders. The content of the letter: "Very 
honorable colleague… We address you in view of 
the fact that as a result of the current situation in 
Russia, it is impossible to raise there "Shekalim" 
[funds]. We ask you to start as early as possible 
to raise 'shekalim' in your country… We have to 
inform you that our treasury is nearly empty. We 
believe that members in western countries have to 
undertake this mission because the Russian sourc-
es were blocked and we need to continue with our 
Zionist activities…"
Leaf cm, good condition. Several stains. Filing holes.

Opening Price: 

10. גביע זכוכית בוהמיה – הרצל
גביע זכוכית בוהמיה בגוון אדום, [ראשית המאה ה-20].

עבודת חריטה עדינה יוצרת את דיוקנו של תיאודור הרצל על המרפסת 
שיירת- תחתם  ירושלים,  העיר  וחומות  דוד  מגדל  על  משקיף  בבאזל, 

עולים. ממעל – שמש והכיתוב "אם חפצים אתם – אין זה אגדה". גובה: 
15 ס"מ, קוטר: 9 ס"מ. מצב טוב, מעט שריטות סמוך לשפת הגביע. 

פתיחה: $400

10. Glass Goblet – Bohemia – Herzl

Red Bohemian glass goblet, [early th century].
Fine engraving of the portrait of Herzl on the bal-
cony in Basel, observing the Tower of David and the 
Walls of Jerusalem, with a convoy of immigrants, 
a shining sun and the text, "If you will it – it is no 
dream." Height: cm, diameter: cm. Good condi-
tion, several scratches close to the brim.

Opening Price: 

1012
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13. Postcards 

Seven postcards with Theodor Herzl's portrait. 
Various printers and printing dates, s through 

s. Condition varies, good.

Opening Price: $100

14. "מדינת היהודים" – ניו-יורק, 1904 - מהדורה ראשונה 
בארה"ב + חוברות נוספות

 Jewish state, an attempt at a modern solution
 The הוצאת   .of the Jewish question, Theodor Herzl

Maccabæan Publishing Co., ניו-יורק, 1904. 
 .1896 בלונדון  פורסמה  הראשונה  האנגלית,  בשפה  שניה  מהדורה 
 ,Miss Sylvia d'Avigdor של  המקורי  התרגום  על  מבוססת 
החוברות:  עמו  כרוכות   ♦  .J. De Haas מאת  והערות  הקדמה  עם 
 Discourse on the restoration of the Jews, by M.
 ♦  [? ] בולטימור,   .M. Noah and D. S. Blondheim
 The Social Conception of Judaism and the Jewish
חוברות   3 סה"כ   .1900 ניו-יורק,   .People, by Bernard Lazare

בכרך 24 ס"מ. מצב טוב, משתנה. 

פתיחה: $300

14. Medinat HaYehudim (The Jewish State) 

– New York, 1904- First American Edition + 

Additional Booklets

Jewish state, an attempt at a modern solution of 
the Jewish question, Theodor Herzl. New York: The 
Maccabæan Publishing Co., . The second edi-
tion in English, the first was published in London, 

. Based on Miss Sylvia d'Avigdor's original 
translation, with an introduction and notes by J. De 
Haas. ♦ Bound with: Discourse on the restoration 
of the Jews, by M. M. Noah and D. S. Blondheim, 
Baltimore, [ ?]. ♦ The Social Conception of 
Judaism and the Jewish People, by Bernard Lazare. 
New York, .  booklets in one volume cm. 
Good condition.

Opening Price: $300

15. תיעוד ביקור הרצל בווילנה, 1903 / פגישה עם הרצל 
במסעדה, 1899

שני מסמכים מודפסים במכונת כתיבה, עדויות על הרצל בגוף ראשון, 
מאת דוב-מנחם מערעצקי.

ביום  בוילנה]  הרצל  של  [ביקורו  ווילנע  אין  בעזוך  1. הערצעל'ס 
מודפסים  עמ'   19  .1953 בשנת  בתל-אביב  נכתב   .1903 באוגוסט   16

במכונת-כתיבה, עם תיקונים רבים בכתב-יד. יידיש.
הרצל  עם  מפגש  ומתאר   ,1949 בשנת  נכתב   –  Was war er? .2
עמ'   5  .1899 בשנת  השלישי,  הציוני  הקונגרס  בזמן  בבאזל  במסעדה 

מודפסים במכונת-כתיבה, עם הדגשות ותיקונים.

מצב טוב, מעט קמטים וסימני-קיפול. 

פתיחה: $500

15. Documentation of Herzl's Visit to Vilnius, 

1903 / Meeting with Herzl in a Restaurant, 1899 

Two typewritten documents, first person docu-
mentation, by Dov-Menachem Meretzky.

. Herzl's bezukh in Vilna [Herzl's visit to Vilnius] 
on August , . Written in Tel-Aviv in .  
typewritten pages, with many handwritten correc-
tions. Yiddish.

. Was war er? Written in , depicts a meeting 
with Herzl in a restaurant in Basel during the third 
Zionist Congress in .
 Five typewritten pages, with highlighting and correc-
tions. Good condition, some creasing.

Opening Price: $500

16. Homiletics for Herzl's Memorial Day – Rabbi 

Aharon Mendel HaCohen – Manuscripts, 

1908/1918

"Le-Yom ha-yast [yahrzeit] Dr. Herzl [ ]" / "Drush 
le-yahrzeit shel Dr. Herzl [ ]". Two homiletics 
handwritten by Rabbi Aharon Mendel HaCohen 
( - ). A native of Tiberias, a Torah genius and 
an author, HaCohen served as the Ashkenazi Rabbi 
of Cairo for  years. He is especially renown for his 
expansive and outreaching actions for the renewal 
of "semicha". In this framework he organized 
the Cracow Gathering in , founded Agudat 
HaRabbanim, and after World War I founded the 
Knesset Yisrael Association and acted for the es-
tablishment of the Central Beit Din (similar to the 
Sanhedrin) in Jerusalem. [ ]; [ ]pp, cm. Good con-
dition. Stains.

Opening Price: $250

16. דרּושים ליום פטירתו של הרצל – הרא"ם הכהן – כתבי-
יד, 1908 / 1918

"דרוש   /  "[1908] תרס"ח  הירצל  ד"ר  [יאהר-צייט]  היאצט  "ליום 
להיאצ"ט של הד"ר הירצל שנת תרע"ח [1918]. שני דרושים בכתב-ידו 

של רבי אהרן מנדל הכהן.
מן  רחוק מאד  של הציונות  הרעיון  אותו  ההוא  "אעפ"י שהיה... בזמן 
כן  כשמו  'הרצל',  שמו  נקרא  ולכן  זאת...  היתה  ה'  מאת  אבל  השכל, 
הוא, כי השם 'הרצל' תרגומו בלשון עברי הוא הלב, יען שהעיקר הוא 
הלב, כי בכל לבו היה חושב לעשות טוב לעמו...". רבי אהרן מנדל הכהן 
(1866-1927). יליד טבריה. שימש כרבה האשכנזי של קהיר כשלושים 
ה"סמיכה".  לחידוש  והמסועפת  הענפה  בפעילותו  במיוחד  ידוע  שנה. 
במסגרת זו ארגן את "אסיפת קראקא" בשנת 1903, הקים את "אגודת 
"כנסת  אגודת  את  הקים  הראשונה  העולם  מלחמת  ולאחר  הרבנים", 
ישראל" ופעל להקמת בית דין מרכזי [כעין סנהדרין] בירושלים. [3]; [3] 

עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $250

16
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17. חיים ויצמן – לוח ברונזה – צ'כיה
 Dr. Chaim Weizmann, první President Státu Israel
[צ'כוסלובקיה,  ישראל].  מדינת  של  הראשון  נשיאה  ויצמן,  חיים  [ד"ר 

שנות ה-50]. 
לוח ברונזה יצוק, עם תבליט דיוקנו של ויצמן והטבעת חתימתו. חתום 

בידי היצרן: 35X28 .(?)SˇGyo  ס"מ, משקל: 6 ק"ג. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $500

18. חיים ויצמן – מכתב בכתב-יד
רחובות,  בלונדון.   May לגברת  ממוען  בכתב-יד,  מכתב  ויצמן,  חיים 

דצמבר 1944. אנגלית.
מכתב אישי ולבבי, בו מספר וייצמן כי ה"חגיגות" הסתיימו והותירו אותו 
עייף, ולפיכך הוא ורעייתו נוסעים לחופשה בצפון הארץ; מצב העניינים 
בפלשתינה משתפר, וכי אם יימשך כך, יורגש שינוי מהיר בכל הסביבה 
כולה, אך אין להקדים את המאוחר, כי פלשתינה היא ארץ קשה ובלתי-
של  התפתחותו  ועל  ביתו  גינת  על  מעט  ויצמן  מספר  בהמשך,  צפויה. 
מכון ויצמן. אגרת-דואר-אויר 24X19.5 ס"מ, מצב טוב. המכתב בדיו ירוקה. 

מעט כתמי-חלודה. 

פתיחה: $500

17. Chaim Weizmann – Bronze Plaque 

– Czechoslovakia

Dr. Chaim Weizmann, první President Státu Israel 
[Dr. Chaim Weizmann, first President of the State of 
Israel]. [Czechoslovakia, s].
Cast bronze plaque, with relief of Weizmann's 
portrait and embossing of Weizmann's signature. 
Signed by the manufacturer: SˇGyo (?). x cm, 
weight kg. Very good condition.

Opening Price: $500

18. Chaim Weizmann - Handwritten Letter

Chaim Weizmann, ALS, addressed to Mrs. May, 
London. Rehovot, December . English.
A personal, friendly letter, in which Weizmann tells 
that the "festivities" are over and that he feels tired 
and is therefore going with his wife on a vacation to 
the north of the country; the situation in Palestine 
is improving and if this continues a rapid change in 
the area will be felt, but one shouldn't talk too soon 
as Palestine is an unpredictable country. Weizmann 
continues with a few words about his garden and 
the Weizmann Institute. Aerogramme x . cm, 
good condition. Written in green ink. Some foxing.

Opening Price: $500

פרופ' חיים ויצמן
PROF. CHAIM WEIZMANN

19. יער חיים ויצמן – קק"ל ניו-יורק
 Chaim Weizmann Memorial Forest – One Million
Trees on the Land of the Jewish National Fund. [יער 
לשכת  מטעם  כרזה  קק"ל].  אדמת  על  עצים  מיליון  ויצמן,  חיים  לזכר 

קק"ל בניו-יורק, [שנות ה-50-60]. 
 He led his people" דיוקנו של וייצמן, שורת עצי ברוש, עם הכיתוב
to the Promised Land" [הוא הוביל את עמו אל הארץ המוב־
טחת] וציור נר זכרון עם סמל המדינה. 60X43.5 ס"מ. מצב טוב מאד. נייר 

עבה ואיכותי. מקופלת.

פתיחה: $200

19. Chaim Weizmann Forest – JNF New-York

Chaim Weizmann Memorial Forest – One Million 
Trees on the Land of the Jewish National Fund. 
Poster printed by JNF New-York, [ s- s].
Portrait of Weizmann, a line of cypress trees, and 
the caption "He led his people to the Promised 
Land" with an illustration of a memorial-candle and 
the emblem of the State of Israel. x . cm. Very 
good condition. Heavy, quality paper. Folded.

Opening Price: $200

17
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20. נאום חיים ויצמן בטשרנוביץ, 1927
 Reden von Prof. Dr. Chaim Weizmann, gehalten am
Dezember  in Czernowitz . [נאום פרופ' חיים ויצמן 
 Neuen" העתון  מערכת  הוצאת  בטשרנוביץ].   1927 בדצמבר  ב-12 

Jüdischen Rundschau", טשרנוביץ, 1927. גרמנית.
תמליל הנאום שנשא ויצמן במשך שעתיים וחצי, באוזני 5,000 מאזינים, 
בביקורו בטשרנוביץ כנשיא ההסתדרות הציונית העולמית. ראה תצלום 

מהאירוע בפריט מס' 536. 24 עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $120

20. Speech of Chaim Weizmann in Czernowitz, 

1927

Reden von Prof. Dr. Chaim Weizmann, gehalten am 
. Dezember  in Czernowitz. [Speech deliv-

ered by Prof. Dr. Chaim Weizmann in Czernowitz on 
December , ]. Czernowitz: "Neuen Jüdischen 
Rundschau", . German.
Transcript of a two-and-a-half hour speech delivered 
by Weizmann to an audience of ,  people during 
his visit to Czernowitz as the President of the World 
Zionist Organization. See Lot  for a photograph 
of the event. pp, cm. Good condition. Stains.

Opening Price: $120

קק"ל
JNF

21. קק"ל – שלשה עלונים מוקדמים, 1907-1909
1. "ֵנס ָגדֹול ָהָיה ָשם"! עלון מטעם קק"ל, מוסקבה, כסלו תרס"ט 1908. 

יידיש.
2. "דִי ּפּושקֶע פּון נַאציָאנַאל-פָאנד", עלון מטעם קק"ל, מוסקבה, ניסן 

תרס"ט 1909. יידיש. 
שנפטרו  בני-משפחה  שמות  לכתוב  הקורא  מכתב  נכבד!",  3. "אדון 
בספר הזהב של קק"ל או לתרום נדבה, ובכך "מקשרים את שמו לנצח 
עם ארץ ישראל". לונדון, 1907. הפרטים "קרן קימת לישראל" ו"לונדון, 

1907" נדפסו ברוסית.

29 ס"מ בממוצע. מצב בינוני. קרעים, כתמים וסימני-קיפול.

פתיחה: $200

21. JNF – Three Early Pamphlets, 1907-1909

. Ness Gadol Haya Sham! [A great miracle hap-
pened there]. A pamphlet of the JNF, Moscow, 
Kislev . Yiddish.

. Di Pushke fun Nazional-Fond. A pamphlet of the 
JNF, Moscow, Nissan . Yiddish. 

. Adon Nichbad! [Honored Gentleman], a letter 
that calls for inscribing the names of deceased 
family members in the JNF Golden Book, or making 
a contribution. London, . JNF and "London 

" are printed in Russian. 

Average cm. Fair condition. Tears, stains and folding 
marks.

Opening Price: $200

22. קק"ל – שתי גלויות מוקדמות
1. גלויה עם צילום תעודת "נדבת נחלה" של קק"ל, בעיצוב רנצנהופר. 
כוללת ברכה "לשנה טובה תכתבו" בעברית ובגרמנית, והסבר קצר על 
תרומות לקק"ל למטרת רכישת אדמות. נדפסה בשנת 1912, נשלחה 

מוינה בשנת 1914. 

הקימת  הקרן  "תעודת  קק"ל:  אודות  מודפס  טקסט  עם  2. גלויה 
בארץ  הקרקע  על  והנדים...  הנעים  אחינו  את  להעמיד  היא  לישראל 
אבותינו,  בארץ  קרקעות  הקימת  הקרן  בכסף  תקנינה  לזאת  ישראל. 
והקרקעות האלה תהיינה אחוזת-עולם לעם ישראל...". עברית וגרמנית. 

מצב טוב. 

פתיחה: $100

19

21
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23. מסמך משפטי – רישום קק"ל כאגודה – לונדון, 1907
 Memorandum and Articles of Association of Keren

Kayemeth Leisrael, Limited. לונדון, אפריל 1907. אנגלית.
בע"מ,  כאגודה  בלונדון  קק"ל  סניף  על  המכריז  רשמי  משפטי  מסמך 
בעלי-תפקידים,  פעולתה,  דרכי  מטרותיה,  את  מפרט  מניות.  ללא 

חברים, ופרטים טכניים נוספים.
[1], 27 עמ', 33 ס"מ. מצב טוב. חותמות ספריה. קרעים קלים בשוליים.

פתיחה: $150

23. Legal Document – Registration of JNF as an 

Association – London, 1907

Memorandum and Articles of Association of Keren 
Kayemeth LeIsrael, Limited. London, April . 
English.
An official, legal document declaring the JNF branch 
in London as a Limited Association with no shares. 
The document includes the aims of the association, 
its mode of operation, role-holders, members and 
additional technical details. [ ], pp, cm. Good 
condition. Ex-library copy. Slight tears at borders.

Opening Price: $150   

24. JNF Fair in Tomaszów, 1935 – Real-Photo 

Postcard 

Real-photo postcard, Tomaszów Lubelski, .
The second JNF fair in Tomaszów, with an illustra-
tion of the JNF Blue Box ["pushke"], photographs of 
Herzl, Ussishkin, Bialik and Sokolov, and the names 
of the three people photographed: Schlagboim, 
Goldman, Laniel. Dedicated on the verso. x . cm. 
Good condition. Slight damage, a few stains.

Opening Price: $120 

22. JNF – Two Early Postcards 

. Postcard with photograph of a JNF "Land 
Donation" certificate, designed by Ranzenhofer. 
With a Jewish New Year greeting in Hebrew and 
German, and a short explanation of donations for 
land acquisition. Printed in , sent from Vienna 
in .

. Postcard with printed text about the JNF. 
Hebrew and German.
Good condition.

Opening Price: $100

24. יריד קק"ל בטומשוב, 1935 – גלויה מצולמת
באזאר  קק"ל  טער   2 לוב  "טומשוב   ,(Real Photo) מצולמת  גלויה 

געעפנט זונטיק". טומשוב (                                     ), 1935. 
הכחולה,  הקופסה  של  איורים  נראים  בו  בטומשוב,  השני  קק"ל  יריד 
תמונותיהם של הרצל, אוסישקין, ביאליק וסוקולוב, ונזכרים שמותיהם 
בצדה  הקדשה  לאנייל.  גאלדמאן,  שלאגבוים,  המצולמים:  שלשת  של 

האחורי. 14X8.5 ס"מ. מצב טוב. נזקים קלים, מעט כתמים.

פתיחה: $120

Tomaszów Lubelski   

25. לוחות-שנה "לאומיים" – וינה, 1915-1919
Judischer Nationalkalender [לוח-שנה-לאומי יהודי], בעריכת 
 ,Judische Zeitung הוצאת .Ludwig Bató-ו Otto Abeles

וינה, 1915-1919. גרמנית.
חמש חוברות רצופות, הכוללות לוחות-שנה, מאמרים בנושאים ציוניים 
האמנים  עבודות  של  ורפרודוקציות  תצלומים  ולוחות-עם  ולאומיים 
יוסף בודקו, אבל פן, הרמן שטרוק, א"מ ליליאן, וויליאם ווכטל, ואמנים 
נוספים. 18 ס"מ, מצב בינוני-טוב. חלק מהעטיפות מנותקות חלקית, מספר 

דפים מנותקים. 

פתיחה: $250

25. "National" Calendars – Vienna, 1915-1919

Judischer Nationalkalender [Jewish National 
Calendar], edited by Otto Abeles and Ludwig Bató. 
Vienna: Jüdische Zeitung, - . German.
Five consecutive booklets with calendars, articles 
about Zionist and national issues, and photographs 
and illustrations by Joseph Budko, Abel Pann, 
Hermann Struck, E.M. Lilien, William Wachtel and 
others. cm, fair-good condition. Some covers are 
partly detached, several leaves are detached.

Opening Price: $250

24
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26. מכתב-תודה מבני גדרה לברון רוטשילד – חפירת הבאר 
הראשונה, 1888

רוטשילד  די  (בנימן)  אדמונד  בארון  חורים,  בן  ונדיב,  גדול  שר  "לכבוד 
גדרה,  רוטשילד.  לברון  גדרה  מבני  מודפס  מכתב-תודה  בודד,  דף  נ"י", 

ניסן תרמ"ח 1888.
"ברוך ה' שהֱחָינו וִקְימנו והגיענו ליום הזה שבו זכינו והחילנו לחפור 
מים  מרים,  מים  שתינו,  בכסף  מימינו  שנים  שלש  גדרה,  בשדה  באר 
מימינו  את  מעט  עוד  ועתה  עשק;  מבאר  מריבה  מי  וגם  מאררים 

נשתה... הרשנו נא ונקרא את הבאר על שמך באר בנימן...". 

וחפירת  לבניה  רשיונות  פינס  מיכל  יחיאל  השיג  שנת 1888  בראשית 
באר. עד אז, תושבי גדרה שאבו מים מבאר הכפר הערבי קטרה, ובימי 
סכסוך, היו הולכים לכפר בשיט, מרחק של כשני קילומטרים. לעתים 
השתמשו התושבים במי שלולית שהצטברו בואדי, מים באיכות ירודה 
עם משקעי חול ושרצים. אליהו שייד, הפקיד הראשי של הברון בפל־
שתינה, שכנע את רוטשילד לממן את חפירת הבאר; רוטשילד נעתר 
ותרם 7,000 פרנק ו"חובבי ציון" הוסיפו 2,000 פרנק. אנשי גדרה קראו 
לבאר על שם הברון ללא אישורו, כיוון שלא נענה לבקשתם לעשות כן, 
ראשל"צ.  במושבה  פקידיו  נגד  במרידות  השתתפותם  על  טינתו  בשל 
רק בשנת 1895 התרצה רוטשילד ואישר לקרוא את הבאר על שמו. 
לצורך בניית הבאר נוסדה חברה ששמה בא"ר (ראשי תיבות של בנימין 
אדמונד רוטשילד). ב-12 במארס 1888 החלו בחפירתה, אך רק ב-28 
 19X12 .בפברואר 1889, כעבור שנה, נתגלו מים בעומק של 45 מטרים

ס"מ. מצב בינוני-טוב. נזקים וקרעים משוקמים שיקום מקצועי.  

פתיחה: $250

26. Letter of Gratitude from Gedera Settlers to 

Baron Rothschild – Building the First Well, 1888

"To a great and generous minister, Baron Edmond 
(Benjamin) de Rothschild", single leaf, printed letter 
of gratitude from inhabitants of Gedera to Baron 
Rothschild. Gedera, Nissan .
"Thank G-d that we have reached the day on which 
we started to dig a well in the fields of Gedera, for 
three years we drank bitter water… and soon we 
will drink our own water…please allow us to name 
the well Binyamin…".

In  Yehiel Michal Pines obtained the permits 
to build and dig a well. Until then the settlers of 
Gedera pumped water from a well in the Arab vil-
lage of Katara, and during periods of disputes they 
had to walk to the village of Bashit, two kilometers 
away. Eliyahu Scheid, the chief clerk of the Baron in 
Palestine, persuaded Rothschild to fund the digging 
of the well; Rothschild agreed and donated ,  
Francs and "Hovevei Zion" added ,  Francs. The 
settlers of Gedera named the well after the Baron 
without his permission, since he did not approve of 
their request to do so because of their participation 
in the -dissents against his clerks in Rishon LeZion. 
Only in  did Rothschild finally agree to have the 
well named after him. A company by the name of 
BE"R (Initials of Benjamin Edmond Rothschild) was 
established in order to dig the well. On March , 

, the digging started but only a year later, on 
February , , was water found at a depth of  
meters. x cm. Fair-good condition. Damages and 
restored tears.

Opening Price: $250

27. ברכת קהלת המבורג ליום הולדתו ה-100 של 
מונטיפיורי

המבורג,  מונטיפיורי.  משה  סיר  ה'...  צבא  לשר  לצדיק  צבי  למורא  שי 
[תרמ"ד 1883]. עברית וגרמנית.

מונטיפיורי,  משה  של  ה-100  הלדתו  ליום  ארוכה  ברכה  ובה  חוברת 
מאת מנהלי וראשי עדת ישראל בהמבורג. [4] דף, 26.5 ס"מ. מצב בינוני. 

קרעים. נייר יבש ושביר. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $120

27. Birthday Blessing from the Hamburg 

Community Celebrating Montefiore’s 100th 

Birthday

“This is a present for… Sir Moshe Montefiore". 
Hamburg, [ ]. Hebrew and German.
Booklet with a lengthy greeting honoring Moshe 
Montefiore’s th birthday, on behalf of the direc-
tors and community leaders of Hamburg. [ ] leaves, 

. cm. Fair condition. Tears. Dry, fragile paper.
From the collection of Prof. Chimen Abramsky.

Opening Price: $120
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29. ְקִהִּלָּיֵתנּו – השומר הצעיר, 1922
חיפה-ג'ידה.  כביש  הצעיר",  "השומר  קבוץ  הוצאת  קובץ.   – ְקִהִּלָּיֵתנּו 

תל-אביב, תרפ"ב [1922]. 
קובץ קטעי-יומן, הגיגים והרהורים, מכתבים ורשימות-זכרון; עדות רא־
שונית חשובה לחיי חלוצי העליה השלישית בארץ ישראל. בדף השער 
ציין ד"ר מהלמן: "יקר מציאות מאד וחשוב". 213, [1] עמ', 21.5X17 ס"מ. 
מצב טוב. קפלים בשולי דפים ראשונים ואחרונים. עטיפה מקורית, מעט בלויה. 

מאוסף ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $120

29. Kehiliyateinu – Hashomer HaTza'ir, 1922

Kehiliyateinu – Anthology. Tel-Aviv: Kibbutz 
Hashomer HaTza'ir, Haifa-Jeda Road, [ ].
Collection of diary entries, thoughts and observa-
tions, letters and memorial pieces. Important early 
testimony of the life of the Third Aliya pioneers in 
Eretz Israel. On the title page Dr. Mehlman noted: 
"Very rare and important". , [ ]pp, . x cm. 
Good condition. Folds at borders of first and last 
leaves. Original cover, somewhat worn. From the col-
lection of Dr. Israel Mehlman.

Opening Price: $120

28. "תוצרת הארץ" – אוסף פריטים ייחודי
עם  בהסכם  חתום   - העבריים  המשקים  מתוצרת  כאן  1. "היום 
גדול,  פח  לוח  הארץ"  תוצרת  למען  האגוד  של  החקלאית  המחלקה 
דפוס א. לוין-אפשטין בע"מ. על הלוח 24 מלבנים עם נקבים, לתליית 
רשימות תוצרת חקלאית למכירה, מתוצרת הארץ (ראה דף מצורף). 

50.5X31.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כיפופים, קילופים בצבע וחלודה. 
2. גלופת נחושת קטנה, "תוצרת הארץ", עם סמל האגוד למען תוצרת 
הארץ בעצוב רודי דויטש (דיין) והאותיות "א"ג". 1.7X1 ס"מ. מצב טוב מאד. 
3. תוצרת הארץ, שתי שיחות, מאת ל. ז. לביא. הוצאת "שטיבל", תל-

אביב, 1936. 
"המושג 'תוצרת הארץ' החל לרווח ביישוב היהודי בארץ-ישראל בשנות 
רקע  על  צמח  הוא  ה-30.  בשנות  לאומי  צו  של  ממדים  וקיבל  ה-20 
שאיפתם של ראשי היישוב לפתח את התעשייה בארץ ולהבטיח את 
בשנת 1923  הוקם  כך  בה.  שחיו  אלפי היהודים  עשרות  של  הכנסתם 
התוצרת  את  להחדיר  למטרה  לו  ששם  הארץ',  תוצרת  למען  'האגוד 
 ,"1923-1934 הארץ,  "תוצרת  (מתוך  הצרכנים..."  לתודעת  העברית 

קטלוג תערוכה במוזיאון ישראל, ירושלים, 1997 - מצורף).

פתיחה: $400

28. "Totzeret HaAretz" - Collection of Unique 

Items

. "Agricultural Products of Jewish Farms – Signed 
in Agreement with the Agricultural Department of 
the Union Supporting Local Production." Large tin 
sign, printed by A. Levin-Epstein Ltd.  rectangular 
squares with holes, for hanging lists of agricultural 
products for sale (see attached leaf). . x . cm. 
Good condition. Minor bends, paint loss and rust.

. Small copper plate, "Totzeret HaAretz" [Produce 
of the Land], with the emblem of the Union for Local 
Production and the letters "AG". Designed by Rudi 
Deutsch (Dayan). . x cm. Very good condition.

. Totzeret HaAretz – Two conversations, by L.Z. 
Lavie. Tel Aviv: Shtibel, .
The term "Totzeret HaAretz" [Produce of the Land] 
became common in the Jewish Settlement in Eretz 
Israel during the s and became a form 
of national warrant in the s. This 
was the result of the settlement leaders' 
ambition to develop the local industry 
and to ensure the livelihood of the tens 
of thousands of Jews living here. In  
the "Igud LeMa'an Totzeret HaAretz" 
[Union Supporting Local Production] was 
established in order to encourage con-
sumers to purchase local production…" 
(From "Totzeret HaAretz. - ", 
exhibition catalogue, The Israel Museum, 
Jerusalem, ; included).

Opening Price: $400
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30. סולל בונה – עבודות תרפ"א-תרפ"ד – תצלומים רבים
בנין  צבוריות,  לעבודות  שתופית  עברים  פועלים  חברת  בונה,  סולל 
 .[1924 [ירושלים,  תרפ"א-תרפ"ד.  עבודות  מוגבל,  בערבון  וחרשת, 

עברית, יידיש ואנגלית.
חוברת המסכמת את פעילות "סולל בונה" בארבע שנותיה הראשונות. 
ועבודותיה,  בונה"  "סולל  מבני  של  רבים  ותצלומים  סטטיסטיים  נתונים 
במקומות שונים בארץ. 82 עמ', 23.5X15 ס"מ. מצב טוב. כתמים בעיקר בדפים 
ראשונים ואחרונים. עותק ספריה לשעבר, עם חותמות. נכרך מחדש בכריכה 

קשה, עליה הודבקה המעטפת המקורית. אינו בספריה הלאומית.

פתיחה: $100

30. Solel Boneh – Projects 1921-1924 – Many 

Photographs

Solel Boneh, Jewish Workers Cooperative Company 
for Public Works, Building and Manufacturing Ltd., 
Activities - . [Jerusalem, ]. Hebrew, 
Yiddish and English.
Booklet summarizing Solel Boneh's activity during 
its first four years. Many statistics, facts and pho-
tographs of Solel Boneh buildings and projects at 
various sites in Eretz Israel. pp, . x cm. Good 
condition. Stains to first and last leaves. Ex-library 
copy with ink-stamps. Re-bound in hardcover with 
original cover pasted down. Not in the National 
Library in Jerusalem.

Opening Price: $100    

31. Emek Keren HaYesod – Illustrations of Emek 

Yizrael Settlements 

Emek Keren Hayesod, with six color lithographic 
illustrations by Greta Wolf-Krakauer. Jerusalem: 
Head office of Keren HaYesod, .
Keren HaYesod settlements in Emek Yizrael: tents 
in Beit Alfa, kindergarten in Nahalal, sycamore in 
Tel-Yosef and more. [ ] leaves, x cm, in original 
cardboard folder, torn and damaged.

Opening Price: $120

31. עמק קרן היסוד – איורים של מושבי עמק יזרעאל
בדפוס  וולף-קרקאור,  גריתה  מאת  איורים  ששה  היסוד,  קרן  עמק 
ירושלים,  היסוד,  קרן  של  הראשית  הלשכה  הוצאת  צבעוני.  ליטוגרפי 

תרפ"ז 1927.
הילדים  גן  אלפא,   בבית  אהלים  יזרעאל:  בעמק  קרן-היסוד  מושבי 
קרטון  בתיקיית  ס"מ,   41X33 דף   [8] ועוד.  בתל-יוסף,  שקמה  בנהלל, 

מקורית, פגומה וקרועה. 

פתיחה: $120

32. פועלי-ציון – אוסף חוברות וכרוזים, שנות ה-20
אוסף חוברות וכרוזים של מפלגת הפועלים הסוציאליסטית פועלי-ציון 

/ אחדות העבודה. תל-אביב-יפו וירושלים, שנות ה-20. עברית ויידיש.
שונים:  שמות  תחת  שנתפרסמו  מאמרים,  וקבצי  עתונים  חוברות,   18
הפועל הלוחם, רעיון הפועל, דבר הפועל, דגל הפועל, הפטיש, מלחמתנו, 
רעיוננו, דגלנו, מסלולנו, ועוד. ♦ 9 כרוזים ועלונים, חלקם משוכפלים בס־
טנסיל. ♦ 3 חוברות: "דער קאמף" (זאמל-העפט), תל-אביב, 1929; "קובץ 
תל-אביב,  הבורוכובי",  הנוער  "עלון   ;1928 תל-אביב,  ההסתדרות",  ליום 

1928. סה"כ 30 פריטים, גודל ומצב משתנים. מאוסף ד"ר ישראל מהלמן. 

פתיחה: $250

32. Po'alei Zion – Collection of Booklets and 

Proclamations, 1920s

Collection of booklets and proclamations issued by 
the Po'alei Zion/Achdut HaAvodah Socialist Party. 
Tel Aviv-Jaffa and Jerusalem, s. Hebrew and 
Yiddish.
Eighteen booklets, newspap cers and articles pub-
lished under different names: HaPoel HaLochem, 
Ra'ayon HaPoel, Dvar HaPoel, Degel HaPoel, 
HaPatish, Milchamteinu, Ra'Ayoneinu, Digleinu, 
Masluleinu, and more. ♦ Nine proclamations and 
leaflets, some of them stenciled. ♦ Three booklets: 
"Der Kampf" (Samel-Heft), Tel Aviv, ; "Kovetz 
LeYom HaHistadrut", Tel Aviv, ; "Alon HaNoar 
HaBorochovi", Tel Aviv, . Total of  items, size 
and condition varies. From the collection of Dr. Israel 
Mehlman

Opening Price: $250

33. יומן טיסות של בוגר קורס הטיס האזרחי הראשון 
בארץ, 1938-1945 

הטיס  קורס  בוגר  אפיקים,  קיבוץ  חבר  אופין,  יוסף  של  יומן-טיסות 
האזרחי הראשון בתולדות הישוב, 1938-1945. 

תעופה  ו-"שדה  "אוירון"  לתעופה  הספר  בית  חותמות  מופיעות  ביומן 
פרטי אפיקים". מציג פירוט תאריך, שעות המראה ונחיתה, זמן, יעד כל 
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33. Flight Logbook of a Graduate of the First 

Civil Aviation Course in Eretz Israel, 1938-1945

Pilot's logbook belonging to Yosef Upin, member 
of Kibbutz Afikim, graduate of the first civil aviation 
course in Eretz Israel, - .
The logbook contains stamps of the "Aviron" avia-
tion school and "Private Airport Afikim". Each entry 
details the date, take-off and landing times, flight 
duration, destination and other information. 
Established in , "Aviron" was the first avia-
tion company established by the leadership of the 
Palestine Jewish community for domestic flights; it 
served also as the aviation branch of the Jewish se-
curity forces. In , Aviron founded the aviation 
school in Kibbutz Afikim, at which the first aviation 
course in the history of the Jewish settlement 
ended in . See enclosed article about Yosef 
Upin, who was a close friend of the poet Leah 
Goldberg. [ ]pp . x cm. Very good condition. 
Rear cover torn.

Opening Price: $250

34. מוסף עתון "דבר" לגולה, 1939-1940
לשבוע,  אחת  ל"דבר"  תוספת  ישראל,  ארץ  פועלי  עתון  לגולה,  דבר 

בעריכת ברל כצנלסון. תל-אביב, תרצ"ט-ת"ש 1939-1940.
גליונות 1-34, 37-41, 43-49. סה"כ, 46 גליונות. כוללים תצלומים איכו־
תיים וחדשות מארץ ישראל, לצד שירים של מיטב משוררי ישראל ור־

34. Davar Magazines for the Diaspora, 

1939-1940

Davar LaGola, the Eretz Yisrael workers' newspa-
per, a weekly magazine enclosed with the Davar 
daily newspaper. Edited by Berel Katznelson. Tel 
Aviv, - .
Issues - , - , - ; total of  issues. 
Photographs and news from Eretz Yisrael, poems, 
and reproductions of Israel art works. Volume cm. 
Most are in good condition. Tears and damage to first 
and last issues. 

Opening Price: $200

35. חמי-טבריה – שלשה פריטים פרסומיים
1. גלויה מצולמת (Real-Photo), מבני אתר "חמי טבריה" וקבר רבי 

מאיר בעל הנס, [שנות ה-20 בקירוב]. צלמניה "גליקסמן", טבריה. 
תרצ"ג  כסלו  תל-אביב,  עלון-הוספה.  בהתפתחותם,  טבריה  2. חמי 

דצמבר 1932. 4 עמ' בפורמט של עתון. 
3. חמי טבריה – עלון פרסומי מודפס, [שנות ה-30-40].  

גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $150

35. The Tiberias Hot Springs – Three Advertising 

Items 

. A real photo postcard depicting the buildings of 
the Tiberias Hot Springs and the Tomb of Rabbi Meir 
Ba'al HaNess, [c. s]. Glicksman Photographers, 
Tiberias. 

. The Development of Tiberias Hot Springs, a 
pamphlet. Tel Aviv, December . pp, newspa-
per format.

. Tiberias Hot Springs – a printed advertising pam-
phlet, [ s- s].
Various sizes, good condition.

Opening Price: $150

36. איתמר בן אב"י – ארבעה פריטים
1. פסגת הברברות (מכתב גלוי שני לנציב העליון), הוספה לה'פלשתין 
ויקלי', גליון 487, ספטמבר 1929. ממוען לנציב ג'ון צ'נסלור; תלונתו של 

בן אב"י על צו-סגירה שהוטל על העתונים בארץ ישראל. 
ירושלים,  "הסולל",  הוצאת  אב"י.  בן  איתמר  מאת  ישראל,  2. שמע 

[1929]. מאמרים בשאלת הכותל המערבי. 
אב"י.  בן  איתמר  מאת  וערים-אחיות,  "קנטונים"  או  מיידית,  3. יהודה 

הוצאת "בני-בנימין", תל-אביב, תר"ץ [1930]. 

טיסה, ופרטים נוספים. 
"אוירון" היתה חברת התעופה הראשונה שהוקמה בידי הנהגת הישוב 
למטרת טיסות פנים ושימשה גם כזרוע האויר הבטחונית. נוסדה בשנת 
אפיקים,  בקיבוץ  לטייס  הספר  בית  את  הקימה   1938 בשנת   .1936
הישוב.  בתולדות  הראשון  הטיס  קורס  את  בוגריה  סיימו  ובשנת 1939 
אודות יוסף אופין, שהיה ידיד קרוב של המשוררת לאה גולדברג, ראה 
כריכה  מאד.  טוב  מצב  ס"מ.   18X11 כתובים.  עמ'   [42] המצורף.  במאמר 

אחורית קרועה.

פתיחה: $250

פרודוקציות של עבודות אמנות ישראליות. כרך 42 ס"מ. מרבית הגליונות 
במצב טוב. קרעים ונזקים בגליונות הראשון והאחרון.

פתיחה: $200
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36. Itamar Ben Avi – Four Items

. The Peak of Barbarity (second open letter to the 
High Commissioner), addendum to the “Palestine 
Weekly”, issue , September . Addressed 
to Governor John Chancellor; Ben Avi complains 
against the closure ordered against newspapers in 
Eretz Israel.

. Shema Yisrael, by Itamar Ben Avi. Jerusalem: 
“HaSollel”, [ ]. Essays on the Western Wall issue.

. Yehuda Miyadit [Immediate Judea], or “Cantons” 
and Sister-Towns, by Itamar Ben Avi. Tel-Aviv: “Bnei 
Binyamin”, [ ].

. A Discussion on “The Arab-Zionist Problem,” invi-
tation to a debate about the Arab-Zionist issue, with 
Itamar Ben Avi’s participation. [New-York], [nd].
Varying sizes and condition.

Opening Price: $120

37. כפת הסלע – פטר ברגהיים
כפת הסלע, תצלום מאת פטר ברגהיים, 1865-1875. חתום בלוח.

יהודי  ה-19,  במאה  ישראל  ארץ  צלמי  מטובי   ,(1813-1895) ברגהיים 
ברובע  צילום  חנות  בעל  ירושלמי,  ובנקאי  סוחר  גרמניה,  יליד  מומר 

הנוצרי. 31X25 ס"מ. מצב טוב מאד. מודבק על קרטון 43X35.4 ס"מ.

פתיחה: $200

37. Dome of the Rock – Peter Bergheim

Dome of the Rock, photograph by Peter Bergheim, 
- . Signed in the plate.

Bergheim ( - ), one of the most celebrated 
photographers active in Eretz Israel in the th 
century, was a converted German Jew, a merchant, 
banker and owner of a photography studio in the 
Christian Quarter in Jerusalem. x cm. Very good 
condition. Mounted on cardboard x . cm.

Opening Price: $200

 ,A Discussion on "The Arab-Zionist Problem" .4
הזמנה לדיון בנושא הבעיה הציונית-פלשתינית, בהשתתפות איתמר בן 

אב"י. [ניו-יורק], ללא ציון שנה. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120

ירושלים, מפות ומסעות בא"י
JERUSALEM, MAPS AND TRAVELS IN PALESTINE

38. נשים מקוננות בכותל המערבי, 1915 – בן-דוב
"נשים מקוננות בתשעה באב ליד הכותל המערבי", צלם: יעקב בן דוב. 

ירושלים, תרע"ה [1915].
תצלום איכותי של נשים בכותל המערבי בתשעה באב. חתום בעפרון על 
ידי הצלם. מודבק לקרטון עם חתימה נוספת של הצלם ותיאור בעפרון. 
בשולי  קלים  פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   25.5X33.5 קרטון  על  ס"מ,   17.5X32

הקרטון.

פתיחה: $120

38. Women Wailing at the Western Wall, 1915 

– Ben-Dov

"Women wailing on Tisha BeAv at the Western 
Wall", Ya'akov Ben Dov, Jerusalem, [ ].
A good quality photograph featuring women at 
the Western Wall on Tisha BeAv. Signed in pencil 
by the photographer. Mounted on cardboard with 
an additional signature by the photographer, and 
annotated in pencil. . x cm, mount . x . cm. 
Good condition. Slight damages at borders of mount.

Opening Price: $120
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39. ירושלים – יעקב בן-דוב
הדפסות  עם  לוחות  עשרה  ירושלים,   .Jerusalem, J. Bendov
חנניה,  האחים  הוצאת  בן-דוב.  יעקב  מאת  תצלומים  של  איכותיות 

ירושלים [נדפס בגרמניה? שנות ה-20].
המערבי,  הכתל  השתיה,  אבן  הסלע,  כפת  יהושפט,  עמק  רחל,  קבר 
רחוב בעיר העתיקה, ועוד. נתונים בתיקיית קרטון מודפסת. התצלומים 
מתוארים בעברית ובאנגלית. 42 ס"מ. הלוחות במצב טוב. העטיפה וניירות 

הפרגמנט במצב בינוני, קרעים וכתמים. 

פתיחה: $150

39. Jerusalem – Ya’akov Ben Dov

Jerusalem, J. Bendov. Portfolio containing ten qual-
ity prints of photographs taken by Ya’akov Bendov. 
Jerusalem: Hananya Bros., [printed in Germany? 

s].
Rachel's Tomb, the Valley of Yehoshafat, the Dome 
of the Rock, the Western Wall, a street in the Old 
City and more. Contained in a printed cardboard 
folder. The photos are captioned in Hebrew and 
English. cm. Plates in good condition. Cover and 
tissue papers in fair condition, tears and stains.

Opening Price: $150

40. ירושלים – יעקב בנאור-קלטר, 1926
יעקב  מאת   ,Jerusalem, Twelve views of the Old City
ירושלים,   ,The Pro-Jerusalem Society הוצאת  בנאור-קלטר. 

1926. אנגלית.
של  המפורסמים  ירושלים  מתצלומי  תריסר  של  איכותיות  הדפסות 
הצלם יעקב בנאור קלטר. [13] לוחות. תצלומים 24X16 ס"מ, מודפסים על 

לוחות 38X28 ס"מ. כריכת בד מקורית 39.5 ס"מ, במצב טוב. 

פתיחה: $150

40. Jerusalem – Ya'akov Benor-Kalter, 1926

Jerusalem, Twelve views of the Old City, by Ya'akov 
Benor-Kalter. Jerusalem: The Pro-Jerusalem 
Society, . English.
Quality printing of twelve of the most well-known 
photographs of Jerusalem by the photographer 
Ya'akov Benor-Kalter. [ ] plates. Photographs 

x cm, printed on x cm plates. Original cloth 
binding, . cm, good condition.

Opening Price: $150

41. מלון המלך דוד – עלון פרסומי / מפת העיר ירושלים
King David Hotel Jerusalem .1. עלון פרסומי מטעם המלון, 
שחור-לבן  תצלומים  המלון,  מבנה  של  צבעוניים  איורים  בשווייץ.  נדפס 
פתוח:  באנגלית.  טקסט  בליווי  ממנו,  הנשקף  והנוף  השונים  חדריו  של 

27X24.5 ס"מ, מקופל: 15X8 ס"מ. מצב טוב.
 ,1:10,000 בקנ"מ  ירושלים  העיר  מפת   ,Plan of Jerusalem .2
דפוס   .Palestine & Egypt Lloyd התחבורה  חברת  בהוצאת 
רשימת  האחורי  בצדה  אנגלית.   .1930 ירושלים,  "גרפיקה",  ליטוגרפי 
סניפי חברת Lloyd, פרסומות לתפוזי Jaffa ולוח-זמנים של רכבות, 

לדמשק, קהיר, קנטרה, ומקומות נוספים. 46.5X34 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120
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41. King David Hotel – Promotional Leaflet / 

Map of Jerusalem 

. King David Hotel Jerusalem. Promotional leaflet, 
printed in Switzerland. Colorful illustrations of the 
hotel with black and white photographs of the ho-
tel's rooms and views. English text. Open x . cm, 
folded x cm. Good condition.

. Map of Jerusalem, scale: : , , published 
by the Palestine and Egypt Lloyd Transportation 
Company. Jerusalem: "Graphica" Lithographic 
Press, . English. On the back is a list of Lloyd 
company branches, ads for Jaffa oranges and train 
timetables to Damascus, Cairo, Kantara and other 
destinations. . x cm. Good condition.

Opening Price: $120

42. מפת ירושלים ממעוף הצפור
 Heutiges Jerusalem aus der Vogelschau (von
Western) [ירושלים של ימינו, ממעוף הצפור (מכוון מערב)]. הוצאת 
 ,(Freiburg) im Breisgau בברייסגאו,  פרייבורג   ,B. Herder

ראשית המאה ה-20. 
הדפסה ליטוגרפית של מפה מאת Stephan Illes שנדפסה לרא־
שונה בוינה בשנת 1873. דף 45X39.5 ס"מ. מצב טוב. מקופל. קרעים קלים 

בקוי הקיפול.

פתיחה: $120

42. Bird's-Eye View Map of Jerusalem

Heutiges Jerusalem aus der Vogelschau (von 
Western) [Bird's Eye View of Jerusalem Today (from 
the West)]. Freiburg im Breisgau: B. Herder, early 

th century.
Lithographic printing of a map by Stephan Illes, 
first printed in Vienna in . Leaf x . cm. Good 
condition. Folded. Slight tears at folding-lines.

Opening Price: $120

43. בית מחסה לחולי רוח – ירושלים, שנות ה-20
בית מחסה לחולי-רוח וחשוכי-מרפא, מוסד חברת עזרת נשים ירוש־

לים. דפוס גולדברג, ירושלים, [אחרי תרפ"ד 1924].
חולים  כ-80  פרסומה,  עם  אכלס,  אשר  המוסד,  אודות  חוברת-הסבר 

וחולות. החוברת מלווה תצלומים של המבנה וחוסיו. עברית ואנגלית.
20 עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

43. Shelter for the Mentally Ill – Jerusalem, 

1920s 

Shelter for the mentally and terminally ill, Ezrat 
Nashim Institute Jerusalem. Jerusalem: Goldberg 
Printing Press, [post ].
Booklet describing the institute that hosted, at the 
time of publication, about  patients. Includes 
photographs of the venue and patients. Hebrew 
and English. pp, cm. Good condition.

Opening Price: $120

44. Hand-Painted Plan of Jerusalem – According 

to Christian van Adrichem

Plan de Jérusalem, d'aprés Adrichome. Plan of 
Jerusalem, according to [Christian van] Adrichem. 
Late th century. French.
Hand-drawn city plan painted in watercolor. Precise 
and detailed drawings of the Old City and its vicin-
ity, with names of Jewish and Christian Holy Places. 
An index on the right side refers to the  sites ap-
pearing on the map.
Van Adrichem ( - ), Dutch priest and cartogra-
pher, was active most of his life in Cologne, Germany. 
This plan describes Jerusalem in the first century 
CE and is, therefore, a historical-imaginary plan as 
understood from the Holy Scriptures, the writings 
of Yosef Ben Matityahu and other historical sources. 
Reproduced many times, this is a very accurate copy 
from the late th century. . x cm, mounted on 
heavy paper and rolled. Professionally restored damage 
and tears. cm tear at center of top edge.

Opening Price: $1200

44. מפת ירושלים מצוירת ביד – על-פי כריסטיאן 
ואן-אדריכום 

Plan de Jérusalem, d'aprés Adrichome. תכנית ירושלים, 

על-פי [כריסטיאן ואן] אדריכום. סוף המאה ה-19. צרפתית.
מפה משורטטת ביד וצבועה בצבעי-מים. שרטוטים מדויקים ומפורטים 
של העיר העתיקה וסביבותיה הקרובות, עם שמות האתרים הקדושים 
נקודות   58 ומסביר  המפרט  מפתח,  הימני  בצדה  ולנצרות.  ליהדות 

המופיעות במפה. 
בקלן  ימיו  רוב  פעל  הולנדי,  וקרטוגרף  כומר   ,(1533-1585) אדריכום 
שבגרמניה. מפתו מתארת את ירושלים של המאה הראשונה לספירה, 
והיא מפה היסטורית-דמיונית, כפי שנתפשה על-פי כתבי הקודש, כתבי 
פעמים  הועתקה  מפתו  נוספים.  הסטוריים  ומקורות  בן-מתתיהו  יוסף 
 97.5X65 ה-19.  המאה  מסוף  ואיכותית  מדויקת  העתקה  לפנינו  רבות. 
ס"מ, מודבקת על נייר עבה ומגולגלת. נזקים וקרעים משוקמים שיקום אמנותי. 

קרע של כ-7 ס"מ במרכז השוליים העליונים. 

פתיחה: $1200
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45. ספר-מסע לגליל – פריז, 1670 
 .Le Voyage de Galilée, François Savinien d' Alquié

הוצאת Chez Florentin Lambert, פריז, 1670. צרפתית.
ארץ  בצפון  מסעות שנערכו  המתארים  פרקים  ושלשה  עשרים  כולל   
מזכיר  ובו  צפת,  לעיר  מוקדש  ורחב-יריעה  שלם  פרק  ולבנון.  ישראל 
וספרים  התורה   ספר  את  וראה  בעיר  בבית-כנסת  ביקר  כי  המחבר 
נוספים, קבר רבי שמעון בר יוחאי ובנו אלעזר. נזכרים גם: עכו, נצרת, 

טבריה, כפר-נחום, הר תבור, הר הכרמל, ועוד. 
[8] דף, 259, [1] עמ', 14 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרע קל בדף האחרון. 

כריכה עם שדרת עור, מעט בלויה וקרועה. אקס-ליבריס.

פתיחה: $1200
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45. Galilee Travel Journal – Paris, 1670

Le Voyage de Galilée, François Savinien d' Alquié. 
Paris: Chez Florentin Lambert, . French.
The author describes in  chapters trips to 
Northern Palestine and Lebanon. A significant 
chapter is devoted to the city of Safed, where the 
author describes a visit to a synagogue where he 
was shown the Torah and other books, a visit to the 
tomb of Shimon Bar Yochai and his son Elazar. Also 
mentioned in the book: Acre, Nazareth, Tiberias, 
Capernaum, Mount Tabor, Mount Carmel and 
more. [ ] leaves, , [ ]pp, cm. Good condition. 
Some staining, slight tear to last leaf, leather spine 
somewhat worn and torn. Ex-Libris.

Opening Price: $1200

46. פלשתינה – ספרו של אדריאן רילאנדי – מפות רבות – 
אוטרכט, 1714 

 Palaestina ex Monumentis veteribus Illustrata,
מעט  לטינית,   .1714 אוטרכט,   .Tomus I-III, Hadriani Relandi

יוונית, עברית וערבית. שלשה ספרים בכרך אחד. מהדורה ראשונה.
במספר  זו,  במהדורה  הספר  של  שונים  עותקים  בין  הבדלים  קיימים 
הלוחות ובמיקומם בגוף הספר. עותק זה כולל 14 לוחות, חלקם מקו־
פלים, 9 מהם הנם לוחות הכוללים המפות, חלקן עם אותיות עבריות. 
יתר הלוחות כוללים תרשימי-כרונולוגיה או מידע היסטורי כללי. בעותק 

זה לא נמצא פורטרט המחבר, אך הוא כולל תחריט לפני דף השער. 
 Hadriani Relandi / Adriaan Reelant,) רילאנדי  אדריאן 
מראשוני  הולנדי,   ופילולוג  קרטוגרף  גיאוגרף,   –  ( -
אוטרכט  באוניברסיטת  מזרחיות  לשפות  פרופסור  האוריינטליסטים.  
החל משנת 1701 ומרצה בתחום קדמוניות העם היהודי. בשנת 1695 
נשלח למסע בפלשתינה וסקר כ-2,500 נקודות-ישוב, מיפה אותן וערך 

סקרים ומפקדי-אוכלוסין, המפורטים בכרך שלפנינו. 
[10], 1068, [94] עמ', [14] לוחות (7 מהם מקופלים), 20.5 ס"מ. מצב טוב. נייר 

לבן ונקי. פגעי-עש לאורך דפי הספר. כריכת קלף עתיקה.

פתיחה: $2000

46. Palestine – Hadriani Relandi's Book – Many 

Maps – Utrecht, 1714

Palaestina ex Monumentis veteribus Illustrata, 
Tomus I-III, Hadriani Relandi. Utrecht, . Latin, 
with a little Greek, Hebrew and Arabic. Three vol-
umes bound in one. First edition.
Differences exist among the various copies of this 
edition of the book, in several plates and in their 
place inside the book. This copy has  plates, some 
folded,  are plates with maps, some with Hebrew 
letters. The rest of the plates have chronological 
inscriptions or general historical information. This 
copy does not have the author's portrait but it has 
an engraving before the title page. 
Hadriani Relandi / Adriaan Reelant ( - ) – 
Dutch geographer and cartographer, one of the 
first Orientalists. Professor of Oriental languages 
at the Utrecht University from  and a lecturer 
on the antiquity of the Jewish People. In , he 
was sent on a journey to Palestine and he surveyed 

,  settlement points and mapped them. 
[ ], , [ ]pp, [ ] plates (  are folded), . cm. 
Good condition. Moth damage throughout book 
leaves. Antique parchment cover. 

Opening Price: $2000

46a. The Templars in Eretz Yisrael, 1875

Occident und Orient, Eine Kulturgeschichtliche 
Betrachtung, Vom Standpunkt Der 
Tempelgemeinden in Palstina, by Christoph 
Hoffmann. Stuttgart, . First edition. German.
"East and West – from a Cultural-historical Aspect, 
from the Standpoint of the Templar Community of 
Palestine", by Christoph Hoffmann ( - ), the 
founder and spiritual father of the Templar commu-
nity, one of the founders of the German Colony in 
Haifa and Jerusalem. 
An important book of the history of Templar settle-
ments in Eretz Yisrael, including chapters about 
their colonies, regulations, religious activities, etc. 

pp, cm. Good condition, slightly loose and worn 
cover. Handwritten inscriptions before title page. 

Opening Price: $500

46א. הטמפלרים בארץ ישראל, 1875 
 Occident und Orient, Eine Kulturgeschichtliche
Betrachtung, Vom Standpunkt Der Tempelge-
שטוטגרט,   .meinden in Palstina, Christoph Hoffmann

1875. מהדורה ראשונה. גרמנית. 
של  מנקודת-מבטה  תרבותית-הסטורית,  בחינה   – ומערב  "מזרח 
1815-) הופמן  כריסטוף  מאת  פלשתינה",  של  הטמפלרית  הקהילה 
ממייסדי  הטמפלרית,  הקהילה  של  הרוחני  ואביה  מייסדּה   ,(1885

המושבה הגרמנית בחיפה ובירושלים. 
כולל  ישראל,  בארץ  הטמפלרים  התישבות  לתולדות  חשוב  ספר 
פרקים אודות מושבות הטמפלרים בארץ, תקנות, פעילות דתית, ועוד. 

בכתב-יד  רישומים  ובלויה.  רופפת  מעט  כריכה  טוב,  מצב  ס"מ.  עמ', 21   276
לפני דף השער. 

פתיחה: $500
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47. פלשתינה בתמונות – ליאו קאהן 
Palästina im bild [פלשתינה בתמונות]. צילום: ליאו קאהן. הוצאת 

העתון Judische Zeitung (בו עבד קאהן), וינה, [1912].
103 לוחות עם הדפסות איכותיות של תצלומים שצלם קאהן בשליחו־

תו בארץ ישראל מטעם העתון ובשיתוף קק"ל בשנת 1912.
הגליל,  לחיפה,  מירושלים  לירושלים,  מיפו  מחלקות:  לשלש  מחולקים 
המתיישבים:  תמונות  וכן  נוף  תצלומי  וערים,  מושבות  מגוון  ומציגים 
ילדים, פועלים, תימנים; הגימנסיה העברית, בצלאל, ועוד. סט לא שלם 
 20X16 לוחות  על  מודפסים  ס"מ,   11X8.5 תצלומים  לוחות).   180 (במקור 

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

פתיחה: $400

צילום
PHOTOGRAPHY
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48. עיסא סוואביני – יפו, 1916
עיסא סוואביני (Issa Sawabini), תצלום גבר (בסטודיו). יפו, 1916.

 I. Sawabini, photographer, ,מודבק על קרטון עם פרטי הצלם
Jaffa, Palestine, מתואר ומתוארך בעפרון בצדו האחורי. שמו של 
הצלם אינו נזכר בספרות בנושא הצילום בארץ ישראל. 8.5X5.5 ס"מ, על 

קרטון 11X7 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בשולי הקרטון. 

פתיחה: $120

47. Palestine in Pictures – Leo Kahn  

Palästina im bild [Palestine in Pictures]. Photography: 
Leo Kahn. Published by the Judische Zeitung news-
paper (where Kahn worked), Vienna, .
One-hundred and three ( ) photographs taken 
by Kahn during his mission to Eretz Israel in , 
on behalf of the newspaper and in cooperation 
with the JNF.
Divided into three sections: From Jaffa to 
Jerusalem; From Jerusalem to Haifa; The Galilee. 
The photographs show settlements and cities, 
landscapes, settlers, children, workers, institu-
tions (The Hebrew Gymnasium, Bezalel), and more. 
Incomplete set (originally  plates). Photographs 

x . cm, printed on heavy paper x cm. Good 
condition. Some foxing and slight creases.

Opening Price: $400 

48. Issa Sawabini – Jaffa, 1916 

Issa Sawabini, photograph of a man (in a studio). 
Jaffa, .
Glued to a cardboard mat with the photographer’s 
information: I. Sawabini, Photographer, Jaffa, 
Palestine. Penciled description and date on the 
verso. This photographer is not mentioned in the 
Holy Land Photography literature. . x . cm, on a 

x cm cardboard mat. Good condition. Light dam-
ages to the edges of the mat.

Opening Price: $120

49. ארץ-ישראל – 32 תצלומים איכותיים, שנות ה-20
ארץ ישראל – Erez Israel, תיקייה ובה 32 לוחות-תצלומים. [לונדון? 

הוצאת הלשכה המרכזית של קרן היסוד? 1924-1925 בקירוב]. 
בעלי- ועריה,  ישראל  ארץ  מושבות  של  איכותיים  שחור-לבן  תצלומי 
מלאכה והקמת שכונות חדשות. התצלומים מתוארים בעברית, יידיש, 
תיקייה  כתמים.  מעט  טוב,  מצב  ס"מ,   23.5X16 לוחות  וגרמנית.  אנגלית 

24.5X17 ס"מ, מצב טוב-בינוני, מעט קרעים. 

פתיחה: $250

49. The Land of Israel – Thirty-two high Quality 

Photographs, 1920’s  

Erez Israel, file containing  photograph tab-
lets. [London?, Keren HaYesod Headquarters 
Publishing?, c. - ].
High quality black and white photographs of settle-
ments and cities in Eretz Israel and new neighbor-
hoods being established. The photographs are 
described in Hebrew, Yiddish, English and German.

x . cm tablets, good condition, few stains. 
x . cm file, good-fair condition, few tears

Opening Price: $250

50. אלבום גלויות ותצלומים מטיול בפלשתינה, 1929
אלבום-מזכרת מטיול שנערך בפלשתינה באפריל 1929.

רובן  מפלשתינה,  גלויות-מזכרת   42 הודבקו  עליהם  בריסטול,  דפי 
מירושלים והיתר מנצרת, יריחו, טבריה והירדן. מרבית הגלויות נדפסו 
מקוריים,  תצלומים  שני  הודבקו  ובסופו  באלבום  בפתח  בהמבורג. 
והתצלומים  הגלויות  הסלע.  כפת  בחזית  נצבים  הטיול  משתתפי  של 
מתוארים בכתב-יד, בגרמנית. תצלומים 14.5X11.5 ס"מ, 17X12 ס"מ, אלבום 

32.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $180

50. Postcard and Photograph Album of a 

Journey in Palestine, 1929

Souvenir album of a tour of Palestine in April .
Forty-two souvenir postcards of Palestine, mount-
ed on Bristol board leaves. The majority of the 
images are of Jerusalem and the rest of Nazareth, 
Jericho, Tiberias and Jordan. Most of the postcards 
were printed in Hamburg. At the beginning and the 
end of the album are two original photographs of 
the participants in front of the Dome of the Rock. 
Handwritten annotations on postcards and pho-
tographs, in German. Photographs . x . cm, 

x cm, album . cm. Good condition

Opening Price: $180

51. אריזת טבק בגדרה, 1904
"אריזת  בלוח:  ומתוארת  חתומה   ,(Real Photo) מצולמת  גלויה 
הטבק בגדרה, שנת תרס"ד" [1904]; "צלם מ. אמתי". 9X14 ס"מ. מצב 
טוב, מעט כתמים וקמטים. הצלם אינו מופיע בספרות הצלום הארץ ישראלי.

פתיחה: $100

51. Tobacco Packaging in Gedera, 1904

Real-photo postcards, signed and annotated on 
the plate: Tobacco packaging in Gedera, [ ]; 
"Photographer M. Amitai". x cm. Good condition, 
several stains and creases. Photographer does not 
appear in Israeli photography literature.

Opening Price: $100
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53. רכבת – שני תצלומים - ארושקעס, שנות ה-20
שני תצלומים של רכבת-משא חונה, כנראה בתחנת תל-אביב. חתומים 
בחותמת הצלם: צבי ארושקעס (אורון), המחצית השניה של שנות ה-20.
המנדט  רכבת  של  ארגזיים  וקרונות  קטר  נראים  התצלומים  באחד 
כלים  של  מטען  נראה  בשני  הרכבת;  עובדי  ולצדם  המצרית  והרכבת 
הנדסיים על-גבי הקרונות. 17X11.5 ס"מ, מודבקים על קרטון 30X23.5 ס"מ. 

מצב התצלומים טוב-בינוני, עם כתמים. הקרטונים במצב בינוני. 

פתיחה: $180

54. חריש / גינת ירק בסביבות חיפה, שנות ה-20
 .1927 ספטמבר  חיפה,  קישון,  נחל  איזור  מכונות,  על-ידי  1. חריש 
מתואר בספרדית בצדו האחורי. 18X12 ס"מ. מצב בינוני. קרעים, קמטים 

וכתמים.
2. תצלום גינת ירק ועצי פרי, מודבק על קרטון עם חותמת "צלמניה 
'שולמית', חיפה, רחוב השוק", 15X10 .[1924] ס"מ, מצב טוב, על קרטון 

24X16.5 ס"מ. 

פתיחה: $120

53. Train – Two Photographs – Orushkes, 1920s

Two photographs of a parked goods-train, prob-
ably in the Tel Aviv railway station. Signed with the 
photographer's ink-stamp: Zvi Orushkes (Oron). 
Second half of the s.
The first photograph shows a locomotive and 
wagons of a Mandate train and an Egyptian train, 
with train workers standing beside them; the 
second photograph is of wagons loaded with a 
cargo of mechanical equipment.

x . cm, mounted on cardboard x . cm. 
Photographs in good-medium condition, with some 
stains. Mounts in fair condition.

Opening Price: $180 

52. ציונה תג'ר – תמונות מגיל 16-18
הציירת  מצולמת  מהן  בשתיים   ,(Real Photo) מצולמות  גלויות   5
הרא־ הארצישראלית  "הציירת  יפו,  ילידת   ,(1900-1988) תג'ר  ציונה 
"ציונה  חותמת  היא  באחת  בכתב-ידה:  הקדשות  נושאות  שלש  שונה". 
שוב  "להתראות  לחברתּה:  כותבת  היא   ,1919 משנת  באחרת,  טג'ר"; 
של  וארכה  קשה  גלות  אחרי  החביבה  ובעירנו  בארצנו  ובריאות  חיות 
שנתיים בערך" – וכוונתה לגירוש תושבי תל-אביב בערב פסח תרע"ז 

13.5X8.5 .(1917) ס"מ. מצב טוב, משתנה. 

פתיחה: $150

52. Ziona Tager – Photographs from Age 16-18 

Five real-photo postcards, two of which feature 
artist Ziona Tager ( - ), native of Jaffa, "First 
Holy Land artist”. Three bear a dedication in her 
handwriting: One is signed "Ziona Tager”; on an-
other postcard dated  she writes to her friend, 
“Let’s meet each other again, alive and healthy in 
our beloved land and city after a long and tough 
two-year exile” (reference to the expulsion of the 
residents of Tel-Aviv on the eve of Passover, ).

. x . cm. Good, varying condition. 

Opening Price: $150
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54. Plowing / Vegetable Garden Near Haifa, 

1920s  

. Machine plowing near the Kishon, Haifa, 
September . Spanish description on the verso. 

x cm. Fair condition. Tears, wrinkles and stains.
. Photograph featuring a vegetable garden 

and fruit-bearing trees. Mounted on cardboard 
stamped “Tzalmania ‘Shulamit’, Haifa, Rehov 
HaShuk”, [ ]. x cm, cardboard . x cm . 
Good condition.

Opening Price: $120

55. סלילת הכביש באחוזה / בי"ס זכרון יוסף – חיפה, שנות 
ה-20

הראשון  הכביש  סלילת  בעבודות  פועלים  המציגים  תצלומים  חמשה 
בשכונת אחוזה אשר על הכרמל, 1926-1927 / 1929. חלקם מתוארים 
בכביש",  עבודה  של  הזמן  "לזכרון  האחורי:  בצדם  בכתב-יד  או  בלוח 
"סלילת כביש באחוזא 1929". ♦ תצלום קבוצתי רב משתתפים, כנראה 
אחוזה,  בשכונת  הראשון  יוסף",  "זכרון  הספר  בית  פתיחת  מטקס 

1927/1928. סה"כ 6 תצלומים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

55. Paving a Road in Achuzah / Zichron Yosef 

School – Haifa, 1920s

Five photographs showing workers paving the 
first road in the Achuza neighborhood on Mount 
Carmel, - / . Some are annotated on the 
plate or in handwriting on the reverse: "In memory 
of the time spent paving the road", "Paving a road 
in Achuza ". ♦ Group photograph, most prob-
ably of the inauguration ceremony of the "Zichron 
Yosef" school, the first school in Achuza, / . 
Total of  photographs. Size and condition varies.

Opening Price: $200

56. מדידות באתר תחנת הכח נהריים / פנחס רוטנברג – 
צ'רצ'יל, שנות ה-20-30

תריסר תצלומים משנות ה-20 וה-30, הקשורים בהקמת תחנת הכח 
בנהריים, חלקם מתוארים ומתוארכים בעפרון בצדם האחורי (בתקופה 
מאוחרת יותר): "עובדי מדידות מתחת לגשר הרומאי הישן לפני תחילת 
ליד  מדידה  יוצאת לעבודות  מודדים  "קבוצת  בנהריים",  הבניה  עבודות 
ושני  המדידות,  במלאכת  העוסקים  ללינת  שהוקמו  אוהלים  נהריים", 
תצלומים של פנחס רוטנברג, האחד בלוויית הרברט סמואל, השני לצד 

ווינסטון צ'רצ'יל [1921]. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

56. Survey Works at the Aram Naharayim Power 

Plant Area / Pinchas Rutenberg-Churchill, 

1920s-30s

Twelve photographs from the s- s relating to 
the construction of the power plant in Naharayim. 
Some are annotated and dated in pencil on the 
reverse (at a later date): "Surveyors under the an-
cient Roman bridge before starting construction 
in Naharayim", "A group of surveyors on its way 
to work near Naharayim", tents for the surveyors, 
and two photographs of Pinchas Rutenberg, one 
with Herbert Samuel and the other with Winston 
Churchill [ ]. Various sizes and conditions, 
[some are possibly later printings of the original 
photographs?].

Opening Price: $300
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57. מאורעות תרפ"ט – שתי גלויות מצולמות
שתי גלויות מצולמות (Real Photo): ספרי-תורה מחּוללים בחברון, 
טוב,  מצב  גופותיהם].  [תצלום  במאורעות  ירושלים  מהרוגי   ♦  .1929

כתמים.

פתיחה: $120

57. 1929 Palestine Riots – Two Photographic 

Postcards

Two real-photo postcards: Violated Torah scrolls in 
Hebron, . ♦ Victims of the  Palestine riots in 
Jerusalem [photo of the corpses]. Good condition, 
stains.

Opening Price: $120

58. תצלום תזמורת ב"כינוס הפועל", 1932
הפועל"  "כינוס  הספורט  באירוע  נשיפה  כלי  תזמורת  קבוצתי,  תצלום 
על  מודבק  ס"מ,   22.5X14.5  .[1932] תרצ"ג  סוכות  תל-אביב,  השלישי. 

קרטון 35X29 ס"מ. מצב טוב. פגמים בשולי הקרטון. 

פתיחה: $120

58. Photograph of Orchestra at the "HaPo'el 

Games", 1932

Group photograph of a wind-instrument orchestra 
at the third "HaPo'el Games" sport event. Tel Aviv, 

. . x . cm, mounted on cardboard x cm. 
Good condition with slight damages to the edges of 
the mount.

Opening Price: $120

59. טקס העברת "דגל ירושלים" של קק"ל – אוסישקין 
וסוקולוב – ארושקעס

צבי אורון (ארושקעס), ארבעה תצלומים מטקס העברת "דגל ירושלים" 
של הקק"ל. [ירושלים (חצר המוסדות הלאומיים), ספטמבר 1934].

"דגל ירושלים" הוענק בכל שנה לבית-הספר המצטיין בפעילותו למען 
הקק"ל. בשנת תרצ"ה הועבר למשמרת בית-הספר של ראשון-לציון. 

59. JNF "Degel Yerushalayim" Ceremony – 

Ussishkin and Sokolov – Orushkes Photographs

Zvi Oron (Orushkes), four photographs of the pre-
sentation ceremony of the JNF "Degel Yerushalyim". 
[Jerusalem, September ].
"Degel Yerushalayim" [Jerusalem Flag] was 
awarded every year to a school excelling in its JNF-
related activities. In  the flag was presented 
to the Rishon LeZion School. These photographs 
document the ceremony attended by Menachem 
Ussishkin, Chairman of the JNF and Nahum Sokolov, 
President of the Zionist Organization. One of the 
photographs shows Sokolov delivering a speech. 

x cm, good condition.

Opening Price: $100

מנחם  קק"ל  יו"ר  בנוכחות  שנערך  הטקס,  את  מתעדים  התצלומים 
אוסישקין ונשיא ההסתדרות הציונית, נחום סוקולוב, הנראה נושא נאום 

באחד התצלומים. 13X8 ס"מ, מצב טוב. 

פתיחה: $100
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60. משק הפועלות "עיינות" – תצלום מאת ליזלוטה 
גרז'בינה

 ,[1937] תרצ"ז  ד',  מחזור  ציונה],  נס  [על-יד  'עינות'  הפועלות  משק 
תצלום מאת ליזלוטה גרז'בינה. חתום "פוטו גרז'בינה" בצדו האחורי.

 .1934 בשנת  לארץ  עלתה  גרמניה,  ילידת   ,(1908-1994) גרז'בינה 
של  הרשמית  כצלמת  עבדה  בה  בתקופה  צולם  שלפנינו  התצלום 
ס"מ.   23.5X17.5 מצורף.  חומר  ראה  אודותיה,  נוספים  לפרטים  "ויצ"ו". 

מצב טוב. כתמים בודדים בצדו האחורי. 

פתיחה: $100

60. “Ayanot” Female Workers Farm – 

Photograph by Liselotte Grschebina

Ayanot Female Workers Farm [Near Ness Ziona], 
Class , [ ], photograph by Liselotte Grschebina. 
Signed “Photo Grschebina” on the verso.
Grschebina ( - ), native of Germany, moved 
to Eretz Israel in . The present photograph 
was taken when she was working as Wizo’s official 
photographer. See enclosed material for additional 
information about her.

. x . cm. Good condition. Few stains on the verso.

Opening Price: $100

61. חאג' אמין אל-חוסייני ונכבדים מוסלמים - ירושלים 
ירושלים,  של  המּופתי  לכבוד  חגיגית  תהלוכה  שחור-לבן,  תצלומי   19

חאג' אמין אל-חוסייני. [ירושלים, שנות ה-30]. 
ברחובות  מוסלמיים  נכבדים  לצד  אל-חוסייני  את  מציגים  התצלומים 
מהתצלומים  בחלק  הסלע;  כפת  וליד  העתיקה  לעיר  סמוך  ירושלים, 
נראה המון מניף דגלים במהלך תהלוכה לכבוד האירוע. 11.5X8.5 ס"מ. 

מצב טוב, מעט "קעורים". 

פתיחה: $150

61. Haj Amin Al-Husseini and Muslim Notables 

– Jerusalem 

Nineteen black and white photographs, a festive 
parade in honor of the Mufti of Jerusalem, Haj 
Amin Al-Husseini. [Jerusalem, s].
The photographs show Al-Husseini next to Muslim 
notables in the city of Jerusalem, near the Old City 
and near the Dome of the Rock. . x . cm. Good 
condition, slightly warped.

Opening Price: $150

62. א. קובץ' – ירושלים – שבעה תצלומים
לצילום  חנות  בעל  "צלם-אמן",  קובץ',  א.  הצלם  מאת  תצלומים,   7

ברחוב צ'נסלור [כיום רחוב שטראוס], ירושלים, [שנות ה-40].
שלטי  "אגד";  משרדי  ליד  קובץ',  של  חנותו  חזית  נראים:  בתצלומים 
"מצפה"  בניין  קובץ';  של  לחנותו  פרסום  שלט  אגד";  מכוניות  "משרד 
בצדם  מחולקים  [יפו?].  העיר  מרחובות  באחד  חנויות  יפו;  ברחוב 
האחורי לשימוש כגלויה וחתומים בחותמת הצלם. 13.5X8.5 ס"מ. מצב 

טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $120

62. A. Kovatch – Jerusalem – Seven 

Photographs

Seven photographs by photographer A. Kovatch, 
“artist-photographer”, owner of a photography 
shop on Chancellor Street [today’s Strauss Street], 
Jerusalem [ s].
The photographs show: Kovatch’s storefront, next 
to the offices of “Egged”; “Egged Cars Office” 
signposts; Kovatch’s shop’s advertising sign; the 
“Mitzpeh” building in Jaffa Street; shops on one of 
the city streets [Jaffa Street?]. Marked on the verso 
to be used as postcards, stamped by the photogra-
pher. . x . cm. Good condition. Few stains.

Opening Price: $120
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63. קּורט טריאסט – תצלומים 
11 תצלומים, מאת הצלם קּורט טריאסט (1907-1985), [שנות ה-40]. 

רובם חתומים מאחור בחותמת הצלם.
רחובות תל-אביב מוצפים מים, שלג בתל-אביב, חוף-הים, הירקון ומבנה 

בתל-אביב.
לאמנות  באקדמיה  ציור  ולמד  בנירנברג  נולד  טריאסט  קּורט  הצלם 
עם  כגרפיקאי  ועבד  לצילום  סטודיו  החזיק  כבר  ב-1929  בברלין. 
מערכות עתונים ועם הוצאת ספרים בגרמניה. עלה לארץ בשנת 1936 
והיה לצלם הבית של תיאטרון "הבימה". פתח את סטודיו "פוטו-תמונה" 
עם הצלם משה (מקס) רוזנטל. עם קום המדינה חדל מלצלם, לאחר 

שפיתח אלרגיה לכימיקלים של מעבדת הצילום. 

פתיחה: $500

63. Kurt Triest – Eleven Photos

Eleven photos taken by photographer Kurt Triest 
( - ), [the s]. Most are signed by the 
photographer on the back.
Flooded streets of Tel-Aviv, snow in Tel-Aviv, the 
beach, the Yarkon River, a building in Tel-Aviv.
Kurt Triest was born in Nürnberg and studied 
Painting at the Berlin Academy of Art. In  he 
was already running a photography studio and 
working as a graphic artist for various newspaper 
and book publishers in Germany. He moved to Eretz 
Israel in  and became the “HaBima” theater’s 
photographer. Opened the “Photo-Temuna” studio 
with Moshe (Max) Rosenthal. He stopped taking 
photographs after the establishment of the State 
of Israel due to an allergy he developed to the 
chemicals used in photography labs.

Opening Price: $500

הצלם מוכר הספרים / שלמה שבא
סוציאליסט  היה  הקודמת,  המאה  בתחילת  נולד  צדק  וולטר 
ועורך עיתונים חשוב בברלין. בשנת 1933, לאחר עלות הנאצים 
לשלטון - נאסר והוכה. כששוחרר, חיסל מיד את עסקיו ונסע 
של  ידידה   ,1920 משנת  לילי  אחותו  חיה  שם  ישראל,  לארץ 
את  שעיצבה  היא  השאר  בין  גרפיקאית.  ההסתדרות,  מנהיגי 

כותרת עיתון "דבר".
חוצות  אל  ויצא  "רוליפלקס"  מצלמת  רכש  לארץ  משהגיע 
שנים  באותן  ואירועיה.  מראותיה  את  לצלם  ישראל  ארץ 
הפוטו- אסכולת  חניכי  מגרמניה,  רבים  צלמים  לארץ  הגיעו 

ז'ורנאליזם, שעיקרה - לצלם את האירועים בעצם התהוותם, 
מיוחדת  אסכולה  מהווים  אלו  צלמים  עיתונאיות.  כחדשות 
לעצמה בצילום הארצישראלי. ביניהם: טים גידל, קלוגר, הימ־

בצילום  היום  נודע  ושמו   - שבהם  המפורסם  ואחרים.  לרייך 
משתמש  היה  הוא  מיוחד:  סגנון  בעל  לרסקי,  הוא   - העולמי 
באור השמש ובמראות בלבד, ובין השאר צילם כ-200 צילומי-

ראש של פועל-ישראלי, שונים זה מזה, שנעשו באור השמש 
בלבד - ספר שפורסם בארצות רבות.

כמעט  העיתונים  אמנם  לצלמים.  רבה  עבודה  הייתה  בארץ 
שלא הדפיסו צילומי-מאורעות, אבל המוסדות בארץ - קרן-

קיימת, סולל–בונה, ההסתדרות - פרסמו בעולם את פעילותם 

לדעת  צריך  איננו  צלם  נוסף:  יתרון  עבודה.  הייתה  ולצלמים 
את השפה. 

היו אלה ימים סוערים בארץ - מאורעות 1936-1939, ההעפלה, 
בשריונים  מלווים  חדשים,  קיבוצים  של  האדמה  על  עלייתם 
ובאנשי "ההגנה", לוחמי וינגייט, הפצצות האיטלקים את תל-

אביב, ב-1940 ויחד איתם את "גיבורי" תל-אביב - שמעון רודי 
הערום למחצה קורע בשיניו שרשראות של ברזל, פרופ' בובר 
נוסע לכפר הנוער בן-שמן להרצות בפני תלמידיו, או המנצח 
התערוכה  מגרשי  של  באולם  פועלים  לפני  מופיע  טוסקניני 

הישנה ליד הירקון.
בצי־ התענינו  מעטים  השנייה  העולם  מלחמת  פרוץ  לאחר 

מתולדות  עתיקים  ספרים  למכור  עבר  וצדק  מהארץ  לומים 
ארץ ישראל, בחנות ליד בית-העם הישן ומול קולנוע גן-רינה 
העלה  צילומיו  מאות  את  בקיץ.  רק  שהציג  הפתוח,  שבשטח 

ל"בוידעם", עלית-הגג בתא אפל ליד חנותו, ושכח מהם.
נכנס  בספרים,  ופשפש  לחנות  סקרן  עיתונאי  נכנס  אחד  יום 
המדפים;  שעל  הקופסאות  מאות  הן  מה  ושאל  האפל  לתא 
בעיתונים  ונתפרסמו  צדק  של  צילומיו  מחדש  נתפרסמו  כך 
ובתערוכות. אחרי המלחמה נתפרסמו בספרים גם בארץ וגם 
זה:  בקטלוג  המופיעים  צדק,  של  נוספים  [תצלומים  בעולם. 

פריטים 210, 212, 213]. 
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64. וולטר צדק – תצלומי שוטרים רוכבים על סוסים
7 תצלומים מאת הצלם וולטר ָצֵדק, מתעדים אימון שוטרים ברכיבה על 
סוסים (משטרת היישובים העבריים?), [סוף שנות ה-30 או שנות ה-40]. 
חתומים  היתר  האחורי,  בצדו  בצלם  בחותמת  חתום  התצלומים  אחד 
בשמו בעפרון. מחולקים בצדם האחורי לשימוש כגלויה. 14X9 ס"מ. מצב 

טוב, מעט כתמים. 

פתיחה: $500

64. Walter Zadek – Photographs of Mounted 

Policemen 

Seven photographs taken by photographer Walter 
Zadek, documenting a mounted policemen drill 
(from the Hebrew Settlement Police?), [end of the 

s or s].
One of the photos bears the photographer’s signa-
ture on the back; the others are pencil-signed. 
Divided verso for postcard use. x cm. Good condi-
tion, few stains.

Opening Price: $500

65. אורד וינגייט – תצלומים מאת וולטר צדק
שלשה תצלומים של אורד וינגייט, מאת הצלם וולטר ָצֵדק. 

1-2. תצלומים של וינגייט במדים, צולמו במהלך הלוויה בארץ ישראל, 
של  לצדו  (שרת)  שרתוק  משה  נצב  התצלומים  באחד   .[1943-1944]
וינגייט. חתומים מאחור בחותמת הצלם בעברית ובאנגלית. 18X13 ס"מ. 

מצב טוב-בינוני. כתמים וקמטים.
3. תצלום של אורד וינגייט לבּוש מדים, בחדר עבודתו, מעיין בספר; על 
סוכנות-צילום  בחותמת  האחורי  בצדו  חתום  כובעיו.  מונחים  הספריה 

מאנגליה. 21X16 ס"מ. מצב טוב. כתמים רבים. 

פתיחה: $120

65. Orde Wingate – Photos by Walter Zadek

  Three photographs of Orde Wingate taken by 
Walter Zadek.

- . Photos of Wingate wearing his uniform, taken 
during a funeral in the Holy Land [ - ]. One 
of the photos shows Moshe Shertok (Sharett) 
standing beside Wingate. Verso stamped in Hebrew 
and English by the photographer. x cm. Good-
fair condition. Stains and wrinkles.

. Photograph of Orde Wingate wearing his uni-
form, in his study, reading a book. Verso stamped 
by a photo agency in England. x cm. Good condi-
tion. Stains.

Opening Price: $120 

66. מלחמת העצמאות – שבעה תצלומים 
ומקומות  תל-אביב  העצמאות.  מלחמת  במהלך  שצולמו  תצלומים   7

נוספים, 1947 בערך.
תצלום אחד גדול, מאת בנו רותנברג, ובו נראות הריסות מבנה; ששה 
תצלומים קטנים מציגים בעיקר לוחמים, חלקם מתוארים: "אחרי כבוש 
חלקם  ועוד.  הגדול",  עוצר  ביום  דיזנגוף  "רח'  התקוה",  בשכ'  'המצודה' 

חתומים בחותמת הצלם.
22X15 ס"מ; 8.5X6.5 ס"מ. מצב טוב, בחלקם כתמים קלים וקמטים. 

פתיחה: $120

66. War of Independence – Seven Photographs

Seven photographs taken during the War of 
Independence. Tel Aviv and other locations, ca. 

.
One large photograph, by Beno Rotenberg, fea-
tures the ruins of a building; six small photographs 
show mainly fighters. Some of the photographs are 
annotated: "After the conquest of the 'Metzudah' 
in Shechunat HaTikva", "Dizengoff Street on the 
day of the Big Curfew", and so on. A few with the 
photographer's ink-stamp. 

x cm; . x . cm. Good condition, some with slight 
stains and creases.

Opening Price: $120
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68. שמואל יוסף שוויג – תיעוד המשלחת הארכיאולוגית 
בסיני

שמואל יוסף שוויג (1902-1983), אלבום תצלומים המתעד את פעילות 
משלחת המחקר הארכיאולוגית בסיני בראשותו של פרופ' בנימין מזר, 

אשר חקרה את סיני ואת מנזר סנטה קטרינה, [1956 בערך].
המנזר,  ראש  עם  המשלחת  קטרינה,  בסנטה  המנזר  התצלומים:  בין 
הפרופסורים פולוצקי, מאזר ובן חורין בספרית המנזר, דף כתב-יד עתיק 

69. העליה התימנית לארץ ישראל – תערוכה מצולמת
אלבום תצלומים העוסק בעליה התימנית לארץ ישראל, [1950 בערך].
20 תצלומים מלווים טקסט, בטכניקה של פוטומונטאז', המתארים את 
המנדט  תקופת  תרמ"ב,  משנת  החל  ישראל  לארץ  התימנים  עליות 
קליטתם  הפנים,  קבלת  נשרים",  כנפי  "על  מבצע-העלייה  הבריטי, 
מצב  ס"מ,   16X12 ממוצע  גודל  הארץ.  ברחבי  במושבי-עובדים  ושילובם 

טוב מאד, אלבום 24.5 ס"מ. 

פתיחה: $200

68. Shmuel Yosef  Schweig – Documentation of 

the Archaeological Delegation to Sinai

Photo-album by Shmuel Yosef Schweig ( - ) 
documenting the activity of the [ca. ] archaeo-
logical research delegation to Sinai headed by 
Prof. Binyamin Mazar, which researched Sinai and 
the Santa Caterina (Saint Catherine) Monastery.
Amongst the photographs: the Santa Caterina mon-
astery, the delegation with the head of the monas-
tery, Professors Polotsky, Mazar and Ben Horin in 
the monastery library, an ancient manuscript leaf 
from the monastery library, and more. The album 
was presented as a gift to Israel Fogel, Schweig's 
friend, with a handwritten dedication by Schweig, 
"…in memory of a non-military operation…", dated 

. At the end of the album: Photographs: S.Y. 
Schweig, Jerusalem." Eleven x cm photographs 
and a photographed map (two photographs are 
missing). Very good condition. Album cm, good 
condition.

Opening Price: $250

67. סיום המנדט ועזיבת הבריטים את חיפה 
17 תצלומים המתעדים את טקס הנפת דגל ישראל עם סיום המנדט 
מלחמת  בזמן  מעמדות-שמירה  תצלומים  ומספר  חיפה  בעיר  הבריטי 

העצמאות, 1948-1949.
הטלפונים  מרכזיית  גג  על  שמירה  אל-גרביה,  בבקעה  שירות  ביניהם: 
עזיבתם),  וביום  הבריטים  עזיבת  לפני  ימים  (חמשה  הבורג'   ברחוב 
בהדר  חיפה  משטרת  ישראל,  דגל  הנפת  וטקסי  המנדט  סיום  מסדר 
הכרמל והכנות למצעד יום העצמאות הראשון בחיפה. 18X12.5 ס"מ עד 

8.5X6 ס"מ. מצב טוב, משתנה, כתמים וקמטים. מתוארים בכתב-יד.

פתיחה: $300

67. End of the Mandate and Departure of the 

British from Haifa 

Seventeen photographs documenting the Israeli 
flag raising ceremony marking the end of the 
British mandate in the city of Haifa and a couple of 
photographs featuring guard posts from the War 
of Independence, - . Also featured on the 
photos: [military] service at the Valley of El-Gharbia, 
guard post on the roof of the Phone Center of Burg 
Street (five days prior to and on the day of the de-
parture of the British), parade celebrating the end 
of the British Mandate and the Israeli flag hoisting 
ceremony, Haifa Police at the Hadar HaCarmel, and 
preparations for the first Yom HaAtzma’ut parade 
in Haifa. Between . x cm and x . cm. Good, 
varying condition, stains and wrinkles. Handwritten 
descriptions.

Opening Price: $300

מספריית המנזר, ועוד. האלבום נתן כשי לידידו של שוויג, ישראל פוגל, 
מלחמתי,  לא  מבצע  "...לזכר  שוויג:  של  בכתב-ידו  הקדשה  נושא  והוא 

בידידות..." ומתוארך 1958. בסופו: "הצילומים: ש. י. שוויג, ירושלים".
11 תצלומים 17X12 ס"מ + מפה מצולמת (שני תצלומים חסרים), מצב טוב 

מאד. אלבום 28 ס"מ, מצב טוב. 

פתיחה: $250
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69. The Yemenite Aliya to Eretz Israel – 

Exhibition of Photographs 

Photo album of the Yemenite Aliya to Eretz Israel 
[ca. ].
Twenty photographs accompanied by texts, print-
ed in a photomontage technique, documenting 
the aliya (immigration) of Yemenite Jews to Eretz 
Israel starting in , through the British Mandate 
period, the "Al Kanfei Nesharim" (On The Wings of 
Eagles) operation, and the absorption of Yemenites 
into Israeli society and in settlements throughout 
the country. Average size x cm, album . cm. 
Very good condition.

Opening Price: $200

70. אגף כוח אדם בצה"ל – אלבום תצלומים מפואר, 1961
אלבום-תצלומים מפואר, נתן כשי לאלוף-משנה יהודה ניצן, ראש ענף 

כוח אדם במטכ"ל, 1961. 
45 תצלומי שחור-לבן איכותיים, של מגוון פעילויות של אגף כח אדם 
ואימונים,  נשים  גיוס  חינוכית,  פעילות  מיוחדים,  קורסי-הכשרה  בצה"ל, 
נתונים  דיין.  משה  מופיע  התצלומים  באחד  ועוד.  צבאיים,  מסדרים 

70. IDF Manpower Directorate – Impressive 

Photo Album, 1961

Impressive photo album, donated as a gift to 
Colonel Yehuda Nitzan, Head of the IDF Manpower 
Directorate, .
Forty-five quality black and white photographs 
featuring various activities such as special training 
courses, educational activities, recruitment and 
training of women soldiers, military drills and more. 
Moshe Dayan is seen in one of the photographs. 
Mounted in a leather album with IDF emblem. 
Average size x cm, album . cm, in the original 
box. Very good condition.

Opening Price: $200

71. שדות הנפט באבו-רודס – סיני, 1970
הנפט  בשדות  הקידוחים  של  וגדולים,  איכותיים  שחור-לבן  תצלומי   44
באבו-רודס, דרום סיני, על חופו המזרחי של מפרץ סואץ. אלבום מתנת 

חברת "נתיבי נפט בע"מ" ליהודה ניצן, 1970.
שז"ר  זלמן  בן-גוריון,  דוד  מאיר,  גולדה  רה"מ  נראים  תצלומים  במספר 
מאד,  טוב  מצב  ס"מ.   30.5X24 עד  ס"מ   24X18 בר-לב.  חיים  והרמטכ"ל 

באלבום 44 ס"מ עם לוחית-הקדשה.

פתיחה: $200

71. Petroleum Fields in Abu Rudeis – Sinai, 1970

Forty-four large, quality black and white pho-
tographs of petroleum drilling in Abu Rudeis, 
Southern Sinai, on the eastern shore of the Gulf of 
Suez. Album gifted by the "Netivei Neft Ltd." Oil 
company to Yehuda Nitzan in .
Prime Minister Golda Meir, David Ben-Gurion, 
Zalman Shazar and Chief of Staff Haim Bar-Lev 
are seen in some of the photographs. x cm to 

. x cm, album cm with dedication plaque. Very 
good condition.

Opening Price: $200

באלבום עור איכותי, עם סמל צה"ל. גודל ממוצע 22X16 ס"מ, אלבום 45.5 
ס"מ, בקופסה מקורית. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $200
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72. תצלומי פורטרט של אמנים וסופרים
מבקר  ביניהם:  וסופרים,  אמנים  של  שחור-לבן  פורטרט  תצלומי   8
תקופות  משתי  תצלומים  (שני  קישון  אפרים  גמזו,  חיים  ד"ר  האמנות 
מרסל  הציירים  בורשטיין),  מייק  השחקן  (ולצדו  מאנגר  איציק  שונות), 
ינקו (שני תצלומים), אנה טיכו, ראובן רובין (תצלום מאת אלפרד בר־

נהיים). 25X20 ס"מ עד 18X12 ס"מ, מצב טוב מאד. 

פתיחה: $150

72. Artists and Writers Photo Portraits

Eight black and white portrait photographs of 
artists and writers, including: art critic Dr. Haim 
Gamzu, Ephraim Kishon (two photos from two 
different periods), Itzik Manger (next to actor Mike 
Burstein), Marcel Janco, Anna Ticho and Reuven 
Rubin (photograph by Alfred Bernheim). x cm 
– x cm, very good condition.

Opening Price: $150

74. Ephraim and Ran Erde – Four Big Photos – 

“Po’aley Zion”

Four big, high quality portrait photographs, three 
by Ephraim Erde and one by Ran Erde, - . 
Featured in the photographs: Yitzhak Tabenkin, 
Yitzhak Ben-Zvi, Zalman Shazar and Ya’akov 
Zrubavel. Signed and stamped by the photogra-
phers. x cm, mounted in a passe-partout. Good 
condition, foxing on the back.

Opening Price: $120 

73. Alfred Bernheim – Four Photographs – 

Hebrew University

Alfred Bernheim, three photographs of the 
Hebrew University (one is printed on a postcard 
and stamped “Exhibition of the Decade”) and 
a portrait photograph (pencil-signed, with the 
original cardboard cover). Alfred Bernheim ( -

) – Artist photographer, specialized in architec-
ture and portrait photography. Documented the 
work of architect Erich Mendelsohn through his 
photographs and took numerous photographs of 
the Jewish cultural and political elite. Average size 

. x . cm. Good, varying condition.

Opening Price: $100

73. אלפרד ברנהים – ארבעה תצלומים – האוניברסיטה 
העברית

(אחד  העברית  האוניברסיטה  של  תצלומים  שלשה  ברנהים,  אלפרד 
מודפס על-גבי גלויה, עם חותמת "תערוכת העשור") ותצלום פורטרט 
(חתום בעפרון, נתון בעטיפת-קרטון מקורית). אלפרד ברנהים (-1974
1885) - צלם-אמן, מומחה לצילום אדריכלות ודיוקנאות. תעד בתמונו־
תיו את בנייניו של האדריכל אריך מנדלסון, וצילם רבים מאנשי העלית 
טוב,  מצב  ס"מ.   16.5X11.5 ממוצע  גודל  היהודית.  והפוליטית  התרבותית 

משתנה. 

פתיחה: $100

74. אפרים ורן ארדה – ארבעה תצלומים גדולים – "פועלי 
ציון"

ארבעה תצלומי פורטרט גדולים ואיכותיים, שלשה מאת אפרים ארדה 
טבנקין,  יצחק  נראים  בתצלומים   .1961-1964 ארדה,  רן  מאת  ואחד 
יצחק בן-צבי, זלמן שז"ר ויעקב זרובבל. חתומים בידי הצלמים ובחות־
מתם. 40X30 ס"מ, נתונים בפספרטו. מצב טוב, כתמי-חלודה בצדם האחורי. 

פתיחה: $120
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75. Factories and Industrial Facilities in Haifa – 

Amiram Erev and Moshe Gross

Thirty-two high quality black and white photo-
graphs. Taken by various photographers, s- s.
Most of the photographs feature petrochemi-
cal plants in the Haifa Bay area, foundries and 
Vulkan Factory facilities (  photographs relate to 
other topics). Many of the photos were taken by 
photographer Moshe Gross (born in ), owner 
of the “Keren-Or” studio for practical technical 
photography in Haifa, who – along with his father 
and his son – documented with his camera many 
of Israel’s infrastructure projects, industrial plants 
and architectural projects. Also included are photo-
graphs of the “Sollel-Boneh Photo Lab” by photog-
rapher Amiram Erev, who was active in the field of 
technical photography, industrial and commercial 
photography and who worked for Sollel-Boneh for 
many years. Additional photos by: Avital Abulafia, 
Oscar Tauber, “Photo Fuks”. Varying sizes, good 
condition.

Opening Price: $200

75. מפעלים ומתקני-תעשיה בחיפה – עמירם ערב ומשה 
גרוס

32 תצלומי שחור-לבן איכותיים. צלמים שונים, שנות ה-60-70.
מרבית התצלומים מציגים את המפעלים הפטרוכימיים במפרץ חיפה, 
עבודות-יציקה ומתקנים במפעלי וולקן (10 תצלומים עוסקים בנושאים 
שונים). תצלומים רבים מאת הצלם משה גרוס (נ. 1925), בעל סטודיו 
יחד  במצלמתו,  תיעד  אשר  בחיפה,  שימושי  טכני  לצילום  "קרן-אור" 
ישראל,  במדינת  תשתיות  הקמת  של  רבים  פרויקטים  ובנו,  אביו  עם 
"מעבדת  של  תצלומים  בנוסף,  אדריכליים;  ומפעלים  מפעלי-תעשייה 
צילום סולל-בונה", מאת הצלם עמירם ערב (נ. 1926), אשר עסק רבות 
משך  בונה  סולל  בשירות  ועבד  ופרסום,  תעשייה  צילום  טכני,  בצילום 
שנים רבות. בנוסף תצלומים מאת: אביטל אבולעפיה, אוסקר טאובר, 

"פוטו פוקס". גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $200

76. מעברות
6 תצלומי שחור-לבן של מעברות (מחנות-עולים), שנות ה-50-60. 

קק"ל,  של  הצילומים  ושירותי  ההסברה  מחלקות  מטעם  תצלומים 
קרן היסוד והסוכנות היהודית: שכונת עוני באור יהודה, מעברה סמוך 
גודל  ועוד.  לעולים,  עזרה-ראשונה  קורס  כלים,  רוחצת  ילדה  לטבריה, 

ומצב משתנים. 

פתיחה: $180

76. Ma’abarot (Immigrant Camps), 1950s-1960s

Six black and white photos of Ma’abarot (im-
migrant camps), - s. On behalf of the Dept. 
of Information, the JNF Photography Services, 
the Keren HaYesod and the Jewish Agency: An 
impoverished neighborhood in Or Yehuda, an 
immigrant camp near Tiberias, a girl washing the 
dishes, a first-aid course for immigrants, and more. 
Varying sizes and condition.

Opening Price: $180

77. מאיר הר-ציון ולוחמי יחידה 101
תצלום שחור-לבן, חוליה בפיקודו של מאיר הר-ציון חוזרת מסיור, [חורף 

.[1953
מימין לשמאל: מאיר הר-ציון, שמעון כהנר (קצ'ה), איתן בנטוב (נבט), 

יונה בנדמן, גיא כוכבא. 
יחידה 101 – יחידת-קומנדו ולוחמה-זעירה ישראלית שהוקמה באוגוסט 
מירדן  מסתננים  לחדירות  כתגובה  תגמול,  פעולות  ביצוע  לשם   1953

ומרצועת עזה למטרות גניבה ורצח. 
מאיר הר ציון (נולד 1934) – מלוחמי יחידת הקומנדו המיתולוגית "יחידה 
101" ומגיבורי פעולות-התגמול בשנות ה-50; ממקימי סיירת הצנחנים 
ומפקדה הראשון; זכה בעיטור העוז. 8.5X6 ס"מ. מצב טוב מאד. שאריות 

נייר ודבק בצדו האחורי.

פתיחה: $200
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77. Meir Har Zion and the Unit 101 Fighters

A black and white photograph of a fireteam com-
manded by Meir Har Zion returning from a patrol, 
[winter ].
From right to left: Meir Har Zion, Shimon Kahner 
(Katcha), Eitan Bentov (Nabat), Yonah Bendman, 
Gai Kochva.
Meir Har Zion (born ) – One of the fighters of 
the mythical "Unit " commando unit and one 
of the heroes of the Retribution Operation in the 

s; a founder of the Parachute Commando Unit 
and its first Commander; won the Israeli Medal of 
Courage. x . cm. Good condition. Paper and glue 
residue on the back. 

Opening Price: $200

78. Robert Capa – Three Photographs of 

General David Marcus

Robert Capa,  photographs featuring General 
David (Mickey) Marcus, [ ].
Capa ( - ) – American photographer of 
Jewish-Hungarian descent. Arrived in Israel in  
where he documented the War of Independence 
and the State Proclamation ceremony. Considered 
the most famous war photographer 
of the th century, experiencing 
five different wars. 
Marcus ( - ) – The IDF’s first 
general. He came to Israel during 
the War of Independence as a 
member of Machal to contribute 
his military experience as a colonel 
in the US army. Marcus was killed 
hours before the beginning of the 
first cease-fire, accidentally shot to 
death by an IDF sentry.   
The verso of one photograph is 
hand-signed by Robert Capa, with a 
pen and ink-stamped “Photograph 
by PM” and a pencil description stat-
ing “Marcus”, apparently in Capa’s 
handwriting; another photo bears 
the same ink-stamp on the back 
and a pencil description as men-
tioned above; the third photograph 
is neither signed nor described. 

. x cm. Good condition, few stains 
and wrinkles. Two photographs are 
staple-marked.

Opening Price: $3000

78. רוברט קאפה – שלשה תצלומים של האלוף דוד מרכוס
רוברט קאפה (                    ), 3 תצלומים בהם נראה האלוף דוד 

(מיקי) מרכוס, [1948].
קאפה (1913-1954) - צלם אמריקני ממוצא יהודי-הונגרי. הגיע לארץ 
הכרזת  וטקס  העצמאות  מלחמת  את  במצלמתו  ותיעד   1948 בשנת 
ה-20  המאה  של  ביותר  המפורסם  המלחמה  לצלם  נחשב  המדינה. 
שחווה 5 מלחמות שונות. צילם, בין היתר, את הפלישה לנורמנדי ואת 

שחרור פריז. 
מרכוס (1902-1948) – האלוף הראשון של צה"ל. הגיע לארץ במלחמת 
העצמאות כאחד מאנשי מח"ל, על-מנת לתרום מנסיונו הצבאי כקולונל 
בצבא ארצות-הברית. נהרג שעות ספורות לפני תחלת ההפוגה הרא־

שונה במלחמת העצמאות, כשנורה בשוגג בידי זקיף צה"ל.
קאפה, חתום בחותמת- תצלום אחד חתום מאחור בעט בידי רוברט 
כנראה   ,"Marcus" בעפרון  ומתואר   "PM Photograph by" דיו 
בכתב-ידו של קאפה; תצלום שני חתום מאחור בחותמת כנ"ל ומתואר 
בעפרון כנ"ל; תצלום שלישי אינו חתום ואינו מתואר. 25X20.5 ס"מ. מצב 

טוב, מעט כתמים וקמטים. בשניים – סימני סיכת-מהדק.

פתיחה: $3000

Robert Capa
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79. אוסף תצלומים סטריאוסקופיים / ספר / מכשיר 
סטריאוסקופ

 Traveling in the Holy Land through the  - ♦ ספר 
ניו-  ,Underwood & Underwood הוצאת   .Stereoscope

יורק-לונדון, 1900. אנגלית.
שונים  אתרים  המציגים  שחור-לבן,  סטריאוסקופיים  תצלומים   45 ♦
בארץ ישראל בסוף המאה ה-19. הוצאת חברת אנדרווד & אנדרווד. 
כיתוב  עם  ספר,  דמוית  התצלומים,  לאחסון  מקורית  קופסה  מצורפת: 

 ."Jerusalem" מוטבע
 Holy סדרת  מודפסים,  צבעוניים  סטריאוסקופיים  תצלומים   109 ♦

 .T. W. Ingersoll [ארץ הקודש], הוצאת Land
♦ מכשיר סטריאוסקופ עשוי עץ בהיר. 

פתיחה: $500

79. Set of Stereoscopic Photographs, Book and 

Stereoscope

♦ Book – Traveling in the Holy Land through the 
Stereoscope. New-York-London: Underwood & 
Underwood, . English.
♦ Forty-five black and white stereoscopic photo-
graphs depicting various sites in the Holy Land 
at the end of the th century. Published by the 
Underwood & Underwood Company. Included is 
the original book-shaped box for storing the pho-
tographs, engraved with the word “Jerusalem”.
♦ One-hundred and nine ( ) color printed stereo-
scopic photographs, from the Holy Land series, 
published by T.W. Ingersoll.
♦ Stereoscope for viewing the photographs.

Opening Price: $500

80. Jerusalem and the Holy Land through the 

Stereoscope

♦ Book – Jerusalem Through the Stereoscope. New-
York-London: Underwood & Underwood, . 
English. Includes a folding map of Jerusalem. 
♦ One-hundred stereoscopic black and white 
photographs, depicting Eretz Israel at the end of 
the th century. Contained in the original, two-
volume, book-like box with the embossed caption, 
“Palestine Through the Stereoscope”. Published by 
Underwood & Underwood.
♦ Ornate stereoscope with embossed decorations.

Opening Price: $500

80. ירושלים וארץ ישראל דרך הסטריאוסקופ
♦ ספר - Jerusalem Through the Stereoscope [ירושלים 
דרך הסטריאוסקופ], הוצאת Underwood & Underwood, ניו-
יורק-לונדון, 1909. אנגלית. בפתח הספר מפה מקופלת של ירושלים. 

ארץ  את  המציגים  שחור-לבן,  סטריאוסקופיים  תצלומים   100 ♦

ישראל בסוף המאה ה-19. נתונים בקופסה מקורית דמוית שני כרכים, 
 ."Palestine Through the Stereoscope" מוטבע  כתוב  עם 

 .Underwood & Underwood הוצאת
♦ מכשיר סטריאוסקופ מהודר, עם עטורים חרוטים.

פתיחה: $500

81. תצלומים סטריאוסקופיים, שנות ה-40
14 תצלומים סטריאוסקופיים של אתרים בארץ ישראל. צלמניה קפל־

נסקי, תל-אביב,  שנות ה-40. 
מציגים: ככר בתל-אביב, רחוב המלך ג'ורג' בת"א, ככר הרברט סמואל 
בת"א, מוזיאון ת"א, קבר רחל, העיר העתיקה בירושלים, הכתל המערבי, 
שנה- מצורפת: ברכת  מחולקים בצדם האחורי לשימוש כגלויה.  ועוד. 

טובה מצלמניית קפלנסקי. 11.5X8 ס"מ, מצב טוב. 

פתיחה: $200
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81. Stereoscopic Photographs, 1940s

Fourteen stereoscopic photographs of views of 
Eretz Israel. Kaplansky Photo-Studio, Tel-Aviv, 

s.
Showing: A square in Tel Aviv, King George Street in 
Tel Aviv, Herbert Samuel Square in Tel Aviv. Tel Aviv 
Museum. Rachel's Tomb, the Old City of Jerusalem, 
the Western Wall, and more. Marked on the reverse 
for use as a postcard. Included: Kaplansky Photo-
Studio Shana Tova greeting card. . x cm, good 
condition.

Opening Price: $200

82. תמונות צבעוניות של ארץ ישראל– שקופיות זכוכית
99 שקופיות-זכוכית, תצלומים צבעוניים מארץ ישראל. שיקגו, פילדלפ־

ליה וניו-יורק, סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20.
כאלה  חלקם  וסוריה),  ישראל  (ארץ  מפלשתינה  איכותיים  תצלומים 
אשר הפכו בהמשך למפורסמים ונפוצו על-גבי גלויות-מזכרת מפלש־

תינה, או בספרי-צילום ומסעות.
שקו־ מודבקים.  פתקים  על-גבי  בכתב-יד  מתוארות  מהשקופיות  חלק 
האמ־ החברות  מופיעות  היצרניות,  בין  בשחור-לבן.  הנן  בודדות  פיות 

 Underwood & Underwood, Radio Mat :ריקניות הבאות
 T. H.-ו  .Slide Co. Makers, Chicago Transparency Co

 .McAllister
על-גבי חלק מהשקופיות נזכרים שמות הצלמים האמריקנים אדוארד 
- ,Edward L. Wilson) ווויליאם הרמן ראּו  ל. ווילסון (

.(William Herman Rau, - )
שקופיות 10X8 ס"מ, בקופסה מקורית. שברים במספר זכוכיות, מצב טוב. 

פתיחה: $1500

82. Colorful Eretz Israel Pictures – Glass Slides

Ninety-nine glass slides, colorful photographs 
taken in Eretz Israel. Chicago, Philadelphia and 
New-York, end of the th century – beginning of 
the th century.
High quality Palestine (Israel and Syria) photo-
graphs, some of which later became famous as 
Palestine souvenir postcards, or were included in 
various photographic and journey books.
Some slides with a handwritten description on at-
tached paper notes. A few slides are in black and 
white.
Underwood & Underwood, Radio Mat Slide 
Co. Makers, Chicago Transparency Co. and T. H. 
McAllister are among the American manufacturers 
of the slides. 
Names of American photographers such as Edward 
L. Wilson ( - ) and William Herman Rau 
( - ) appear on the 
back of some of the slides.

x cm slides, original case. 
Some of the glass slide covers 
are broken, otherwise good 
condition.

Opening Price: $1500



צילום, גלויות | 39 

83. Photos of the Old City in Jerusalem – Glass 

Slides

Three glass slides, photos of the Old City in 
Jerusalem and Mount Zion. Manufactured by J. 
Hauff & Co., Germany. x cm, good condition. 
Original cardboard box, with  additional glass 
slides showing workers in a machine room and other 
images.

Opening Price: $200

84. Nazareth – Panorama

Nazareth panoramic black and white photograph, 
printed in Germany. The caption "Dormitio, 
Jerusalem" appears in the bottom left-hand corner 
of the photo. . x cm. Good condition, few tears 
and stains. Original cover, detached and torn

Opening Price: $150

83. תמונות העיר העתיקה בירושלים – שקופיות זכוכית
3 שקופיות-זכוכית, תצלומי העיר העתיקה בירושלים והר ציון. תוצרת 
.J. Hauff & Co, גרמניה. 18X13 ס"מ, מצב טוב. נתונים בקופסת קרטון 
מקורית, עם 9 שקופיות-זכוכית נוספות, בהם תצלומי פועלים בחדר-מכונות 

ותצלומים נוספים. 

פתיחה: $200

84. נצרת – פנוראמה
בגרמניה.  נדפס  בשחור-לבן,  פנוראמי  תצלום  [נצרת].   Nazareth

.Dormitio, Jerusalem :בפינה השמאלית התחתונה
קרועה  מקורית,  עטיפה  וכתמים.  קרעים  מעט  טוב,  מצב  ס"מ.   182X25.5

ומנותקת.

פתיחה: $150

85. ארכיון הצלמות שרלוטה וגרדה מאייר
ומרגרט (גרדה)  מאייר (1911-1978)  שרלוטה (לוטה)  הצלמות  ארכיון 
מאייר (1913-1993), צלמות חיפאיות ילידות גרמניה, אשר פעלו בשנים 
1934-1957. השתיים התמחו בתצלומי פורטרט (ביניהם של אנשי-שם) 
ובצילום מבני-תעשייה וארכיטקטורה. במהלך שנות ה-50 עזבו האחיות 
זה  ואילו  בשלמותו,  נשתמר  לא  הפרטי  ארכיונן  ואי-לכך  ישראל  את 
שלפנינו, שמקורו בעזבונו של אחיהן הבכור הנס (מרטין / חנוך) מאייר, 

מהווה מקור חשוב למידע אודותן, שאינו מצוי במקומות אחרים.
הארכיון כולל:

♦ 19 מכתבים משרלוטה, 1930-1973, נשלחו מגרמניה טרם העלייה 
מכתבים   2 מגרדה;  מכתבים   8 מלונדון;  יותר  ומאוחר  מחיפה  לארץ, 

משותפים משתי האחיות.
♦ 27 תצלומים שצולמו על-ידי האחיות מאייר, ביניהם: תצלומי אסדה 
תצלומי  במפרץ חיפה, תצלומים מטקס חנוכת ממגורות דגון בחיפה, 
אירועים ואישים, ביניהם משה שרת וחיים ויצמן (בטקס יובל הטכניון), 

תצלומי פורטרט, ועוד.
♦ 15 תצלומים בהן נראות האחיות (בעיקר שרלוטה), כולל תצלומים 
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עם אמן ואביהן.
(מרק)  ומאיר  מאייר  גרדה  של  חתונתם  תצלומי  של  תשלילים   32 ♦

שור. 
♦ חמשה מסמכים ובהם חומר ביוגרפי אודות המשפחה והאחיות.

תוכן  של  מפורט  תיאור  משתנים.  ומצב  גודל  פריטים,  מ-100  למעלה  סה"כ 
הארכיון יישלח לכל דורש.

פתיחה: $2000

85. Photographers Charlotte and Gerda Meyer – 

Photo Archives

Photographic archives of the sisters Charlotte 
(Lotta) Meyer ( - ) and Margaret (Gerda) 
Meyer ( - ), native German photographers 
from Haifa, who worked from  to . They 
specialized in portrait photography of famous 
people and in photography of industrial buildings 
and architectural themes. The Meyer sisters left 
Israel during the s and their private archives 
weren’t preserved. The present archives, from the 
estate of their older brother Hans (Martin/Hanoch) 

Meyer, is a major source of information on the lives 
of the Meyer sisters, which cannot be found any-
where else.
The archives contain:
♦ Nineteen letters from Charlotte, - , sent 
from Germany before she moved to Israel, from 
Haifa and later from London;  letters from Gerda; 
two letters from both sisters.
♦ Twenty-seven photographs taken by the Meyer 
sisters, including: Hanukkah ceremony photos at 
the Dagon Silo in Haifa, photos of important events 
and major political figures such as Moshe Sharet 
and Chaim Weizmann (celebrating the Technion’s 
Jubilee), portrait photos and more.
♦ Ffifteen photos of the sisters (mainly of Charlotte), 
including pictures with their mother and father.
♦ Thirty-two negatives of Gerda Meyer’s wedding 
with Meir (Marc) Shore.
♦ Five documents containing biographical material 
on the Meyer family and the sisters.
Over  items in total, varying sizes and condition. A 
detailed description of the content of the archives will 
be provided upon request.

Opening Price: $2000

86. מפעלי מלט "נשר" בחיפה – זולטן קלוגר והאחיות 
מאייר

♦ 30 תצלומי שחור-לבן איכותיים של מפעלי "נשר" והעיר חיפה, מאת 
זולטן קלוגר והאחיות שרלוטה וגרדה מאייר + שלשה תצלומים נוספים, 
חלקם מציגים את מבני בית החרושת וחלקם את מתקניו השונים ומ־
חרוטה  לוחית-הקדשה  עם  עבה,  באלבום  נתונים  התצלומים  כונותיו. 
 .1950 ז"ל...",  לנדא  (חיים)  קרל  ד"ר  של  המבורכת  פעולתו  "לזכר 

תצלומים 23.5X16.5 ס"מ, אלבום 26.5X29.5 ס"מ. מצב טוב.  
קרל  על-שם  התרבות  בית  פתיחת  מאירוע  שחור-לבן  תצלומי   6 ♦
לנדא ב"גבעת נשר", [מאי 1957] + תצלום נוסף. תצלומים 17.5X12 ס"מ, 

אלבום 28X19.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. 
בית  של  למנהלו  נתמנה  בונה",  "סולל  איש  לנדא,  קרל  חיים  ♦ ד"ר 
במשלחת  כחבר  שימש  אשר  כלכלן,   .1945 בשנת  "נשר"  החרושת 
מטעם הממשלה והישוב, אשר פעלה לחידוש קשרי המסחר בין ארץ 

ישראל ואנגליה. 

פתיחה: $1200
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86. “Nesher” Cement Manufacturer in Haifa – Zoltan Kluger and the 

Meyer Sisters

♦ Thirty high quality black and white photos of the “Nesher” cement factories 
in Haifa, by Zoltan Kluger and the sister photographers Charlotte and Gerda 
Meyer, plus three additional photographs. Show the factory buildings and 
various facilities and machines. In a thick album, with an engraved dedication 
tablet “In memory of the blessed activity of Dr. Karl (Haim) Landau z”l…”, . 

. x . cm photographs, . x . cm album. Good condition.
♦ Six black and white photographs taken at the opening ceremony of the cul-
tural center named after Karl Landau at “Givat Nesher”, [May ] plus one 
additional photo. x . cm photographs, . x cm album. Fair-good condition.
♦ Dr. Haim Karl Landau, the man behind the “Sollel Boneh” construction com-
pany, was appointed director of the “Nesher” factory in .

Opening Price: $1200

87. קיבוצי "החלוץ" בפולין – תצלומים איכותיים של משה וורוביצ'יק
משה וורוביצ'יק (רביב, 1904-1995), 51 תצלומים גדולים ואיכותיים, המתעדים את פעילות קיבוצי ההכשרה 

של תנועת "החלוץ" בפולין, [ראשית שנות ה-30]. התצלומים לא חתומים.
תצלומי-שחור-לבן באיכות צילומית וטכנית גבוהה האופייניות לוורוביצ'יק, אשר היה אמון על התיעוד החזותי 

של פעילות "החלוץ" בפולין, עד עלייתו לארץ בשנת 1934. 
האוסף כולל תצלומים מהקיבוצים הבאים: גרוכוב, צ'נסטחובה, וילנה, סוסנוביץ, ֶּבנדין, לודז', רובנה, לוצק, הורו־
דישטש, ביאליסטוק, ברנוביץ', קלוסובה, פינסק, קובל וגדיניה, המתארים מגוון פעילויות ומבנים: מלאכות בנייה, 

נגרות וחקלאות, כביסה ותפירה ועבודות בבתי-מלאכה שונים.
חלק מהתצלומים נדפסו ב"ספר החלוץ – אנתולוגיה", בעריכת משה בסוק (ירושלים תרצ"ט). 

51 תצלומים, 30X23 ס"מ, מתוארים בכתב-יד בשוליים, חלקם מחוברים זה לזה (במקור). מצב טוב. 

פתיחה: $1500 86
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87. "HeChalutz" Kibbutzim in Poland – Photographs by Moshe Vorobeichic

Moshe Vorobeichic (Raviv, - ),  large photographs documenting the 
activity of the "HeChalutz" movement in Poland, [early 's]. Unsigned.
Black and white photographs of good technical and artistic quality typical of 
Vorobeichic, who undertook the visual documentation of the "HeChalutz" op-
erations in Poland until he immigrated to Eretz Israel in .
The collection includes photographs of the following "HeChalutz" kibbutzim: 
Grochow,Czenstochova, Vilnius, Sosnowiec, Bendzin, Lodz, Rovan, Lutsk, 
Gorodishche, Bialystok, Klosowo, Pinsk, Kovel and Gdynia. The photographs 
show a variety of activities, buildings, construction, carpentry and agriculture, 
laundry and sewing in workshops. Some of the photographs were printed in 
"Sefer HeChalutz – Anthology," edited by Moshe Basuk (Jerusalem ).
Fifty-one ( ) photographs, x cm, handwritten annotations on the margins, 
some of the photographs are connected to each other (as published). Good 
condition.

Opening Price: $1500
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88. השומר הצעיר / מכבי / ויצו – סלונים, שנות ה-20-30
תצלומים ופריטי-נייר מהעיר סלונים, שנות ה-20-30. 

"ההשתערות  ביניהם:  בסלונים, 1923-1925.  הצעיר"  "השומר  תנועת  פעילות  את  המתעדים  תצלומים   6 ♦
קבוצתית,  ארוחה  התנועה;  של  מלאים  במדים  ילדים  קבוצתי,  תצלום  התעמלות;   / היאבקות   – הראשונה" 

88. HaShomer HaTza’ir / Maccabi / Wizo – Slonim, 1920s-30s

Photographs and paper items from the town of Slonim, s- s.
♦ Six photographs documenting the activity of the “HaShomer HaTza’ir” move-
ment in Slonim, - .
Including: “The First Attack” – wrestling / gymnastics; group photo of children 
wearing the movement uniform; group meal, Tug of War game and more. Two 
of the photo plates bear the name of the photographer “Kauffman”; all are 
signed on the verso “HaShomer HaTza’ir Photo Services in Slonim”, with the 
emblem of the movement. x cm.
♦ Twenty-two photographs documenting the activity of the Maccabi sports 
movement in Slonim, s. Including: the Maccabi ski department in Slonim; 
a group of Maccabi Slonim bicycle riders; the Maccabi Slonim football team. 
Some bear a description on the photo plate, some have a description penciled on 
the verso. x cm or x cm.
♦ Four photos of the th and th traditional JNF Fairs, which took place in Slonim 
on Purim  and , organized by women from the Wizo Association. 
Various fair booths appear on the photos. Two of the images are described on 
the photo plate; one of the photos was stamped by “The Women's Association 
on Behalf of the Zionist Federation in Slonim Wizo”. x cm.  
Enclosed: A handwritten card with a Wizo Slonim stamp; a passport photo-
graph with a Hebrew and Polish ink-stamp; a photo from Harbin, China, ; 
a postcard; a Shana Tova greeting card;  family photos.  Items total, varying 
sizes and condition.

Opening Price: $800

משחק משיכה בחבל, ועוד. בשניים מופיע בלוח שם הצלם "קופמן"; כולם חתומים בצדם האחורי "צלמוניה 
של השומר הצעיר בסלונים", עם סמל התנועה. 14X9 ס"מ.

♦ 22 תצלומים המתעדים את פעילות תנועת "מכבי" בסלונים, שנות ה-20. ביניהם: מחלקת הסקי של תנועת 
חלקם  סלונים;  "מכבי"  של  הכדורגל  קבוצת  סלונים;  "מכבי"  של   האופניים  רוכבי  קבוצת  בסלונים;   "מכבי" 

מתוארים בלוח, וחלקם בעפרון בצדם האחורי. 14X9 ס"מ, או 9X6 ס"מ. 
♦ 4 תצלומים מירידי קק"ל המסורתיים ה-5 וה-6, שנערכו בסלונים בפורים בשנים 1934-1935, בידי נשות 
ארגון "ויצו". בתצלומים נראים ביתנים שונים ביריד. שניים מהם מתוארים בלוח; בצדו האחורי של אחד התצ־

לומים חותמת "אגודת הנשים ע"י ההסתדרות הציונים בסלונים וויזא". 17X12 ס"מ. 
מצורפים: כרטיס בכתב-יד, עם חותמת "ויצו" סלונים; תמונת פספורט עם חותמת בעברית ובפולנית; תצלום 

מחרבין, סין, 1932; גלויה; ברכת שנה טובה; 13 תצלומים משפחתיים. סה"כ 50 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $800
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89. תצלומים קבוצתיים וארגונים ציוניים – מזרח אירופה
אירופה,  במזרח  ציוניים  ארגונים  של  ותצלומים  קבוצתיים  תצלומים   9
[שנות ה-20]. חלקם מתוארכים או מתוארים בצדם האחורי (בתקופות 
 ;1924 באוטַשקוב,  "הדיג"  הכשרה  קבוצת  השומרים;  קבוצת  שונות): 
של  רוסית  כל  מועצה  גורבן;  צלמניה  'העובדת'",  לא"י  "בדרך  תצלום 
החלוץ, יוני 1924; קציר; ביל"ו; קבוצת "קדימה", ועוד. 17X12 ס"מ בממוצע, 

מצב משתנה. סימני דבק בצדם האחורי. 

פתיחה: $600

90. ארגון הסטודנטים "בר-גיורא" – וינה, 1914
גיורא",  "בר  היהודי  הסטודנטים  ארגון  חברי  של  מחזור"  "תמונת 
Anlässlich des . Jubel-Semesters [לרגל המחזור ה-25]. 

Atelier Thurmann, וינה, [1914]. 
במרכז סמל הארגון ותחתיו תמונתו של E. Naschitz, סביב תמונו־
תיהם של 35 חברים נוספים, עונדים סרטים עם שם הארגון, בעברית. 
26X18.5 ס"מ, מודבק על קרטון 39X33 ס"מ. מצב טוב, מעט נזקים: קילופים 

וכתמי-חלודה, פגמים בפינות הקרטון. 

פתיחה: $200

89. Zionist Organizations Group Photographs – 

Eastern Europe 

Nine group photographs and photographs of 
Zionist organizations in Eastern Europe, [ s]. 
Some of the photographs are dated or annotated 
on the reverse (different periods). Images include 
Kevutzat HaShomrim; "HaDayag" training group 
in Ochakov, ; "On the way to 'working' Eretz 
Israel", Gurvan Photo Studio; Russian Commission 
of HeChalutz, June ; Harvest; Bilu; "Kadima" 
group, and more. Average size x cm, condition 
varies. Glue residue on the reverse. 

Opening Price: $600

90. The Bar Giora Students Organization– 

Vienna, 1914

A class photograph of the members of the Bar 
Giora Jewish Students Organization, Anlässlich 
des  Jubel-Semesters, Atelier Thurmann, Vienna, 
[ ]. At the center, the organization's symbol 
and under it a picture of E. Naschitz, surrounded 
by the photographs of  other friends, wear-
ing bands with the name of the organization, 
in Hebrew. . x cm. glued on a cardboard mat, 

x cm. Good condition, few damages: peeling and 
foxing, damage to corners of the mat. 

Opening Price: $200

91. Beitar Latvia – Collection of Photographs, 

1920s-30s

Thirty-one photographs of the Beitar Movement 
activity. Tukum, Latvia, s- s.
Most of the photographs are family or group pho-
tographs; the movement's activity is documented 
in  of them, where the members in uniform are 
seen holding signs and flags (flag of the "Ramat 
Tiomkin Work Unit"); some photographs are an-
notated and dated. Most of the photographs are in a 
postcard format, x cm. Fair to good condition.

Opening Price: $350

91. בית"ר לטביה – אוסף תצלומים, שנות ה-20-30
31 תצלומים של פעילות תנועת בית"ר. טוקום, לטביה, שנות ה-20-30.
תצלומים  בכ-13  שונים;  קבוצתיים  או  משפחתיים  תצלומים  מרביתם 
שלטים  אוחזים  או  במדים  חבריה  נראים  התנועה,  פעילות  מתועדת 
ומ־ מתוארים  חלקם  טיומקין");  רמת  עבודה  "פלוגת  (דגל  ודגלים 

תוארכים. רב הצילומים בפורמט גלויה 9X14 ס"מ. מצב בינוני עד טוב. 

פתיחה: $350
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92. השומר הצעיר – קן וילנה – אלבום מאויר, 1928
הצעיר"  "השומר  הנוער  תנועת  פעילות  של  תצלומים   76 ובו  אלבום 

בפולין, 1928 עד אמצע שנות ה-30.
להם  ונוספו  בעבודת-יד,  צבעוניים  איורים  עוטרו  האלבום  מדפי  חלק 
כותרות, כמעין "שערים": "קן וילנה, שנת 1928"; "המושבה במיקולינה, 
"וילנא-גרודנה- בז'ירמוני, 1932";  עבודה  "מושבת  תל-חי";  גדוד   ,1931
"מושבת  אוסטרין);  איישישקי,  טיקוצין,  (וכן   "1931 אביב  בי[א]ליסטוק, 

חורף בפוספישקי, 1930"; "מושבת ז'ירמוני, 1932".
גודל התצלומים משתנה, 11X8 ס"מ בממוצע, מצב טוב. דפי האלבום מחוב־

רים לכריכת-קרטון פשוטה בנייר-דבק, כריכה 41X29 ס"מ. 

פתיחה: $450

93. תמונות סופרים יהודיים – הוצאת יהודיה
שלשה הדפסי-תצלומים של סופרי ישראל, ממוסגרים. הוצאת "יהודיה", 

ורשה, [שנות ה-20]. 
1. שלום עליכם. 35X28 ס"מ. 

2. ש. אנ-סקי, י"ל פרץ, יעקב דינזון. 35X28 ס"מ.
שלום  רייזן,  פרץ, אברהם  י"ל  ז'יטלובסקי,  חיים  נומברג,  דוד  3. הירש 

אש. 30X20 ס"מ. 

מצב טוב, קרעים קלים בשוליים וכתמים. 

פתיחה: $120

92. HaShomer HaTza’ir – Vilna – Illustrated 

Album, 1928

Album containing  photos of the “HaShomer 
HaTza’ir” youth movement’s activities in Poland, 

 to mid- s.
Some of the album leaves have been decorated with 
handmade, colorful illustrations and title-page-like 
captions such as, “The Vilna Nest, ”; “Mikolina 
Settlement, , Tel-Hai Brigade”; “Labor 
Settlement of Zhirmoni, ”; “Vilna-Grodna-
Bialystok, Spring ”; “Winter Settlement in 
Pospiski, ”; “Zhirmoni Settlement, ”. 
Varying sized photos, average size x cm, good 
condition. The album leaves are bound with a simple 
cardboard binding and Scotch tape, binding size 

x cm.

Opening Price: $450

93. Photographs of Jewish Authors – Yehudiya 

Publishing House

Three printed photographs of Jewish authors, 
framed. Warsaw: "Yehudiya" Publishing, [ s].

. Sholem Aleichem. x cm.

. S. An-Sky, Y.L. Peretz, Ya'akov Dinezon. x cm.

. Hirsch David Nomberg, Haim Zhitlovsky, Y.L. 
Peretz, Avraham Reisen, Shalom Asch. x cm.
Good condition, slight tears at borders, stains.

Opening Price: $120
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גלויות
POSTCARDS

94. יעקב בן דוב - "הגדודים העבריים בארץ ישראל" - 
אוגדן גלויות

"הגדודים העברים בארץ ישראל", אוגדן גלויות בהוצאת יעקב בן דוב. 
כולל 19 גלויות (במקור 20, גלויה מס' 18 חסרה). האיור על העטיפה 
מאת האמן זאב רבן. מצב בינוני-טוב. גלויות 19-20 מנותקות. קרעים בעטיפה. 

פתיחה: $180

94. Ya’akov Ben Dov – “The Hebrew Brigades in 

Eretz Israel” – Postcard File

“The Hebrew Brigades in Eretz Israel” – postcard 
file published by Ya’akov Ben Dov. Includes  post-
cards (of the original , #  is missing). The illus-
tration on the coverby artist Ze’ev Raban. Good-fair 
condition. Postcards # -  are detached. Tears on 
the cover.

Opening Price: $180

95. אוגדן גלויות – אגודת "פרדס" – בן-דוב
אוגדן גלויות, אגודת "פרדס", יפו. הוצאת יעקב בן-דוב, 1926. 

גלויות  "מדברים  בקטלוג  גלויות 2-11.  נמצאות  חסרה;  האוגדן  עטיפת 
 ,(2007 יעקב,  (אשדות  בן-דוב  יעקב  של  גלויותיו  על  ישראל",  מארץ 
 1-10 גלויות  נזכרות  וכן  ידועה,  ואינה  חסרה   2 מס'  גלויה  כי  מציינים 
בלבד; גלויה 11 אינה נזכרת. מצב טוב. מעט כתמים. חלק מניירות הפרג־

מנט חסרים או פגומים.

פתיחה: $400

95. Ya’akov Ben Dov – “Pardess” Association – 

Postcard File

“Pardess” Association (Jaffa) postcard file. 
Published by Ya’akov Ben-Dov, .
Missing cover; postcards # -  only. The catalogue 
“Postcards from the Holy Land” featuring Ya’akov 
Ben-Dov’s postcardsnotes that postcard #  is miss-
ing and unknown and only postcards # -  are 
mentioned; postcard #  is not mentioned. Good 
condition. Few stains. Some of the protective tissue 
papers are missing or damaged.

Opening Price: $400

96. בית-מסחר קרוגליאקוב – גלויות תל-אביב
2 גלויות בגון ספיה, הוצאת בית-מסחר ה. [הלל והניה] קרוגליאקוב, יפו. 

פתיחה: $100

96. Krugliakov – Postcards – Tel-Aviv 

Two postcards, by H. [Hillel and Henya] Krugliakov, 
Jaffa.

Opening Price: $100
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98. גלויות בהוצאת "ההנהלה הצבאית העליונה האנגלית"
האנגלית",  העליונה  הצבאית  ההנהלה  של  רשמי  "צלום  גלויות   4
תצלומי: המשתה-בראשון לציון בגן-התמרים; ארץ-ישראל יער-הרצל; 
[פינה  הציוני  הועד  לביאת  הר-הזיתים  על  מחכה  ההמון   – ירושלים 
חסרה, כתמים]; הגעת דר. ויצמאן אל הנהלת הצבא העליונה האנגלית. 

מצב משתנה, בינוני-טוב. 

פתיחה: $100

99. הרברט סמואל – גלויה מצולמת וגלויה מודפסת
1. גלויה מצולמת (Real Photo) המתעדת את הגעתו של הרברט 
"בא  ובאנגלית,  בעברית  בלוח  מתוארת   .1920 יוני  יפו,  לחוף  סמואל 

הנציג סיר הרברט סמואל ביפו". מצב טוב.
2. גלויה מודפסת עם דיוקנו של הרברט סמואל. הוצאת "קרן קימת" 

בלטביה, ריגה, 1921. מצב בינוני. הקדשה בצדה האחורי, כתמים.

פתיחה: $120

98. Postcards Printed by "The English Military 

Headquarters"

Four "Official photograph of the English H.Q." 
photo postcards: Rishon-le-Zion Banquet in the 
Palm Garden; Herzl Forest in Eretz Israel; Jerusalem 
– Crowd waiting for the Zionist Commission on the 
Mount of Olives [missing corner, stains]; Arrival of 
Dr. Weizmann at the English H.Q. Condition varies, 
fair-good.

Opening Price: $100

99. Herbert Samuel – Photographic Postcard 

and Printed Postcard

. Real-photo postcard documenting the ar-
rival of Herbert Samuel at Jaffa shore, June . 
Described in Hebrew and English, “The landing of 
Sir H. Samuel at Jaffa.” Good condition.

. Printed postcard with a portrait of Herbert 
Samuel. “Keren Kayemet” publication in Latvia, 
Riga, . Fair condition. Dedication on the verso, 
stains.

Opening Price: $120

97. פתיחת האוניברסיטה העברית – האחים אליהו, 1925
4 גלויות בהוצאת האחים אליהו, יפו ותל-אביב.

מציגות תצלומי שחור-לבן מטקס פתיחת האוניברסיטה העברית בהר 
הצופים בירושלים, ז' ניסן תרפ"ה. מצב טוב. 

פתיחה: $120

97. Opening Ceremony of the Hebrew 

University – Eliyahu Brothers, 1925

Four postcards printed by the Eliyahu Brothers, 
Jaffa and Tel-Aviv.
Black and white photographs of the Hebrew 
University opening ceremony on Mount Scopus, 
Jerusalem, April , . Good condition.

Opening Price: $120

100. ביקור ווינסטון צ'רצ'יל, 1921
בביקורו  צ'רצ'יל  ווינסטון  נראה  בה   (Real Photo) מצולמת  גלויה 
"ח.  הצלם  חתימת   .[1921] המושבות,  כׂשר  כהונתו  במסגרת  בארץ 

חנוך" בלוח. מצב טוב. מעט כתמים וקמטים.

פתיחה: $100

100. Winston Churchill's Visit, 1921

A real photo postcard of Winston Churchill during 
his visit to Eretz Israel as Minister of Colonies, 
[ ]. Photographer's signature "C. Chanoch" in 
the plate. Good condition. Few stains and creases.

Opening Price: $100
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101. גלויות מצולמות וגלויות שונות
 ;1929 המזרח,  מיריד  סוחרי-צמר  חברת  של  מזכרת  גלוית  גלויות:   8
טרו־ יוסף  של  פרוטומה  יפו;   ,J. Kattan הוצאת מחולקת,  לא  גלויה 
בביה"ס  הדסה  מסעדת   :(Real Photo) מצולמות  גלויות  מפלדור; 
לבנים בירושלים; רכב חלוקת קרח – הויזמאן; הרב חיים פסחביץ מבית 
המדרש "תורה ודעת" בירושלים; מתפללים ברחבת הכתל המערבי; שני 
מצולמים בחזית קזינו "גלי-אביב" בתל-אביב. סה"כ 8 גלויות, מצב משתנה. 

פתיחה: $150

101. Photographic and Other Postcards

Eight postcards: Souvenir postcards from the 
wool merchants at the Levant fair, ; undivided 
postcard, published by J. Kattan, Jaffa; Joseph 
Trumpeldor.Real-photo postcards: Hadassa 
restaurant at the Jerusalem Boys' School; Ice truck 
– Hoyzman; Rabbi Chaim Pesahovitz of the “Torah 
VeDa’at” Beit Midrash in Jerusalem; worshipers 
at the Western Wall; two people in front of the 
“Galei-Aviv” casino in Tel-Aviv.  postcards in total, 
varying condition.

Opening Price: $150

102. "אלף-בית עצים" – שמואל מלניק - ירושלים
מאת  עצים,  בצורת  האלף-בית  אותיות  עם  גלויה  עצים",  "אלף-בית 

הצייר שמואל מ. מלניק. ירושלים, [ראשית שנות ה-40?]. 
 ,(1885 (נ'  מלניק  שמואל   .1943 משנת  האמן  הקדשת  האחורי  בצדה 
שותפו של מאיר רוזין ב"בית מלאכה אמנותי הארצישראלי הראשון", אייר 

את תקרת המסעדה ותקרת הלובי בבניין י.מ.ק.א. בירושלים. מצב טוב. 

פתיחה: $100

102. "Alef Bet Etzim" – Shmuel Melnik 

– Jerusalem

"Alef Bet Etzim" [Tree Alphabet], postcard with the 
Alef-Bet letters in the shape of trees, by the painter 
Shmuel M. Melnik. Jerusalem, [early s?].
Dedicated by the artist on the reverse; dated . 
Shmuel Melnik (b. ), partner of Meir Rozin in 
"The first artistic workshop in Eretz Israel", deco-
rated the ceiling of the restaurant and the lobby of 
the YMCA building in Jerusalem. Good condition.

Opening Price: $100

103. מכביה שניה – עצוב פרנץ קראוס
קראוס  פרנץ  בעצוב  גלויה   .[1935] תרצ"ה  תל-אביב,  שניה,  מכביה 
(1905-1998), תוצרת בית-חרושת "מניר", סנדלר את ברסון, בני-ברק. 

מצב טוב. כתמים בודדים בחזית.

פתיחה: $150

103. Second Maccabiah – Design by Franz Kraus

Second Maccabiah, Tel-Aviv, April . Postcard 
designed by Franz Kraus ( - ), manufac-
tured by “Menir”, Sandler & Berson, Bnei Brak. 
Good condition. Few stains on the front.

Opening Price: $150

104. גלויות-מזכרת מירושלים – גלגל מסתובב
מירושלים].  [מזכרת   Souvenir of Jerusalem צבעוניות  גלויות   4
עם  לסיבוב,  הנתן  גלגל-קרטון  ובו  "חלון",  מעין  העליון  השמאלי  בחלקן 
תמונות מתחלפות מהעיר ירושלים. מצב טוב, משתנה. כתמים וקרעים קלים.

פתיחה: $250
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105. א"מ ליליאן
 ,B. Harz הוצאות:  ליליאן.  משה  אפרים  מאת  ציורים  עם  גלויות   3
בגרמניה);  (נדפסה  ניו-יורק   ,Hebrew Publishing Co. ברלין; 
מעט  ברלין.   ,Deutsch-Israelitischer Gemeindebund
כתמים, קרע קל בגלויה אשר נשלחה בדואר בשנת 1914 ונושאת ברכת שנה 

טובה בעברית. 

פתיחה: $120

104. Jerusalem Souvenir Postcards – Rolling 

Wheel

Four "Souvenir of Jerusalem" color postcards. 
In the top left-hand corner of the postcards is 
a “window” with a revolving cardboard wheel 
that shows different scenes of Jerusalem. Varying 
condition, mostly good. Stains and light tears.

Opening Price: $250

105. Ephraim Moshe Lilien

Three illustrated postcards by Lilien. Published 
by: B. Harz, Berlin; Hebrew Publishing Co., New 
York (printed in Germany); Deutsch-Israelitischer 
Gemeindebund, Berlin. Few stains, slight tear on the 
postcard sent through the post in  which carries 
a Shana Tova blessing in Hebrew.

Opening Price: $120

106. אנו לעבודה, לחרות ולשלום – פולין
אנו לעבודה, לחרות ולשלום. דפוס Glogauer Druckerei, גלוגאו 

(Głogów, דרום פולין), [שנות ה-30?]. 
כתמים  טוב,  מצב  וקרני-שמש.  מגן-דוד  רקע  על  מגל,  נושא  גבר  איור 

ומעט קמטים. 

פתיחה: $100

106. Together for Work, Freedom and Peace 

– Poland

Together (we stand) for Work, Freedom and Peace. 
Glogauer Druckerei print, Głogów, Poland, [ s?].
Illustrated with a man carrying a sickle and in the 
background an image of a Magen David and sun-
rays. Good condition, few wrinkles, stains.

Opening Price: $100

107. מהפכת 1905 בלודז' – ארתור שיק – איור מתוך 
"חוקת קאליש"

 Lodz en Revolution" הציור  עם  מודפסת  גלויה  שיק,  ארתור 
 Le) "לודז' במהפכת 1905, פרט מתוך יצירתו "חוקת קאליש – "

Statut de Kalisz). [פולין, שנות ה-30]. צרפתית ופולנית.
בציור נראים חיילים יהודים ופולנים נלחמים בחיילי הצאר הרוסי; על אחד 
הדגלים המונפים, שם המפלגה הסוציאליסטית הפולנית-יהודית ביידיש. 

15X10.5 ס"מ. מצב בינוני. נשלחה בדואר. קמטים וכתמים, קרעים קלים. 

פתיחה: $100
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107. The 1905 Lodz Revolution – Arthur Szyk – 

Illustration from “The Statute of Kalisz”

Arthur Szyk, printed postcard with a drawing 
from “The Statute of Kalisz” (Le Statut de Kalisz). 
[Poland, s]. French and Polish.
The illustration shows Jewish and Polish soldiers 
fighting against soldiers of the Russian Tzar; the 
name of the Polish-Jewish Socialist Party appears on 
one of the waving flags, in Yiddish. . x cm. Fair 
condition. Postmarked. Wrinkles and stains, slight tears.

Opening Price: $100

108. המשורר לייב ניידוס
ניידוס  לייב  גרודנו,  יליד  והמתרגם  היידיש  משורר  תצלום  עם  גלויה 
מלה"ע  במהלך  אך  לוילנה,  ניידוס  עבר   1908 בשנת   .(1890-1918)
הראשונה חזר לגרודנו, שם נפטר בפתאומיות כתוצאה ממחלה, והוא 
טוב,  מצב  שחבר.  משיר  קטע  מופיע  תמונתו  תחת  בלבד.  שנים  בן 28 

חותמות בצדה האחורי. 

פתיחה: $100

108. The Poet Leib Neidus

Photo postcard with the portrait of the Yiddish 
poet and translator, native of Grodno, Leib Neidus 
( - ). Neidus moved to Vilnius in  and 
returned to Grodno during World War I, where he 
passed away suddenly from disease at the young 
age of . Beneath the photograph is a passage 
from a poem he composed. Good condition, ink-
stamps on the reverse.

Opening Price: $100

109. גלויות שנה טובה
28 גלויות שנה טובה צבעוניות. תריסר מהן נדפסו בדפוס ליטוגרפי א"ל 
מונזון בירושלים; היתר גלויות צבעוניות שנדפסו בפולין, ארה"ב, צרפת 

וגרמניה. מצב משתנה. 

פתיחה: $200

109. Shana Tova Postcards

Twenty-eight color Shana Tova postcards. Twelve 
were lithographically printed by Monzon in 
Jerusalem ; and the rest in Poland, the USA, France 
and Germany. Varying condition.

Opening Price: $200

110. לבנון / פניקס / יהודיה – גלויות יהודיות
27 גלויות יהודיות, איורי דמויות תנ"כיות, פסלים או אירועים מקראיים. 
17 מהן בהוצאת חברת "לבנון", מוסקבה; 4 בהוצאת Phönix, ברלין; 
שונות  מהוצאות   2 צבעוניות);  מהן  (שלש  ורשה  "יהודיה",  בהוצאת   4

(אחת אינה מחולקת). מצב משתנה.

פתיחה: $200

110. Levanon / Phönix / Yehudiyah – Judaic 

Postcards

Twenty-seven Judaic postcards featuring illustra-
tions of biblical figures, statues and major events. 
Seventeen were published by “Levanon”, Moscow; 
four by Phönix, Berlin; four by “Yehudiyah”, Warsaw 
(  of which are in color); and two by other publish-
ers (one of these is undivided). Varying condition.

Opening Price: $200

111. דמויות יהודים מאירופה
4 גלויות, דמויות יהודים מאירופה. הוצאות וזמני הדפסה שונים (אחת 
מצב  האחורי.  בצדו  חלק  גלויה,  בגודל  תצלום  ביניהן,  מחולקת).  אינה 

טוב, משתנה. 

פתיחה: $150

111. Jewish Figures from Europe

Four postcards of Jewish figures from Europe. 
Varying editions and times of publication (one is 
undivided). One is a postcard sized photograph 
with a blank verso. Good, varying condition.

Opening Price: $150
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113. בתי-כנסת – ארבע גלויות 
בית   ;1904 גרמניה),   ,Crefeld, Krefeld) בְקֶרֶפְלד  הכנסת  בית 
בז־ בית-הכנסת   ;(1911 בשנת  בדואר  (נשלחה  בנירנברג  הכנסת 
שרלוטנבורג  בית-הכנסת  צ'כיה);   ,Zwittau, Svitavy) וויטאו 
מצולמות  גלויות   – האחרונות  שתי  בברלין.   (Charlottenburg)

(Real Photo). מצב טוב, משתנה. 

פתיחה: $200

114. יהודי ארצות המזרח
5 גלויות, דמויות יהודים מארצות המזרח: חתונה יהודית במרקש, יהודים 
שבהרי  טין-מל  בכפר  יהודיות  נשים  האחורי),  בצדה  (חלקה  מרבאט 

האטלס, זוג יהודים מצרים משוחח, ברית מילה. מצב טוב, משתנה. 

פתיחה: $150

113. Synagogues – Four Postcards

Synagogue in Krefeld, Germany, ; the 
Nurenberg synagogue (postmarked ); 
synagogue in Zwittau, Czech Republic; the 
Charlottenburg synagogue in Berlin. The latter 
two are real photos. Good, varying condition.

Opening Price: $200     

114. Oriental Jews

Five postcards featuring Oriental Jewish figures: 
a Jewish wedding in Marrakesh, Jews from Rabat 
(blank on the verso), Jewish women in the village 
of Tin-Mal in the Atlas Mountains, a Jewish couple 
from Egypt in conversation, and a Brit Mila cer-
emony. Good, varying condition.

Opening Price: $150

112. בתי-כנסת בגרמניה – גלויות לא מחולקות
 Jngenheim לא מחולקות, מהערים הגרמניות "Gruss Aus" 3 גלויות
לצד  מצולמים,  בשלשתן   .(Pfalz), Osthofen, Müttersholz

מבני שונים, מבני בתי-הכנסת העירוניים. שלשתן נשלחו בדואר.

פתיחה: $200

112. Synagogues in Germany – Undivided 

Postcards

Three undivided “Gruss Aus” postcards, from the 
German cities of Jngenheim (Pfalz), Müttersholz 
and Osthofen. The municipal synagogue is featured 
on all three postcards. All three are postmarked. 

Opening Price: $200

115. אוסף גלויות יהודיות
9 גלויות יהודיות. הוצאות וזמני-הדפסה שונים (6 אינן מחולקות). 

תפלת כל נדרי; יום הכפורים במחנה צבאי על-יד מץ בשנת 1870; יהודי 
עם תפלין על-יד החלון; זוג יהודים מתלחש; שלוות השבת; ברכות-שנה 

טובה, ועוד. כולן, למעט אחת, נשלחו בדואר. מצב טוב, משתנה. 

פתיחה: $150

115. Collection of Jewish Postcards

Nine Jewish postcards. Different editions; six are 
undivided. The Kol Nidrei prayer; Yom Kippur,  
at a military camp near Metz; Jew wearing Tefillin 
standing near a window; a Jewish couple whisper-
ing to each other; the serenity of Shabbat; Shana 
Tova blessings and more. All but one are post-
marked. Good, varying condition.

Opening Price: $150

116. בית-החולים מונטיפיורי בניו-יורק, 1894
מונטיפיורי  על-שם  כרוניים"  לנכים  החולים  "בית  מטעם  גלויה 
הזמנה   –  (Montefiore Home for Chronic Invalids)
למפגש החברים והתורמים, בו תתקיים הצבעה לבחירת תשעה חברי-
באוקטובר   25 מניו-יורק,  דואר  חותמת  בדואר,  נשלחה  דירקטוריון. 

1894. אינה מחולקת, מצב טוב. כתמים בשני צדדיה. 

פתיחה: $100
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116. The Montefiore Hospital in New-York, 1894

Postcard from the “Montefiore Home for Chronic 
Invalids” – Invitation to a members and donors’ 
meeting. Postmarked by the New-York post office, 
October , . Undivided, good condition. Stains 
on both sides.

Opening Price: $100 

117. "בשר-סוס כשר" – גלויה הומוריסטית
[שנות  ורשה,  [הומור],  "הּומָאר"  בהוצאת  גלויה  פערד-פלייש,  כשר 

ה-20]. יידיש.
איור של "צדקנית-מאכל-טרפה" ממליחה בשר-סוס ו"נאמן" מודד הזמן 

בשעונו. מצב בינוני. כתמים וקמטים רבים. 

פתיחה: $100

117. “Kosher Horse Meat” – Humoristic Postcard

Kosher Horse Meat, postcard published by 
“Humar”[Humor], Warsaw, [the s]. Yiddish. 
Illustration featuring a “righteous woman” salting 
horsemeat and a “Mashgiach” with a timer. Fair 
condition; numerous stains and wrinkles.

Opening Price: $100

118. יהודים במלחמת העולם הראשונה
4 גלויות מסדרת Judische Kriegskarte / Weltkrieg, הוצאת 

לואיס לאם, ברלין.
סידור תפלה שנוקב על-ידי קליע; יהודים בורשה; חייל גרמני משוחח 

עם יהודים בלודז'; חייל גרמני משוחח עם יהודים. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $100

118. Jews During WWI

Four postcards from the Judische Kriegskarte / 
Weltkrieg, Louis Lamm publishing, Berlin. 
Siddur with a bullet hole; Jews in Warsaw; German 
soldier talking to Jews in Lodz; German soldier talk-
ing to Jews. Very good condition.

Opening Price: $100

119. ברכות שנה-טובה – הבריגדה היהודית
4 כרטיסים מודפסים, ברכות שנה-טובה, הבריגדה היהודית, 1943-1945.
"שנת נצחון וגאולה, הגדוד העברי השני"; "שנת גאולה ותקומת המדינה 
העברית, חטיבה יהודית לוחמת, אירופה", ועוד. 10X6 ס"מ בממוצע. מצב 

טוב, כתמים.

פתיחה: $180

119. Shana Tova Blessings – The Jewish Brigade

Four printed cards, Shana Tova blessings, the 
Jewish Brigade, - .
“Year of Victory and Redemption, the nd Jewish 
Brigade”; “Year of Redemption and Revival of the 
Hebrew State, the Jewish Fighting Brigade, Europe” 
and more. x cm average. Good condition, stains.

Opening Price: $180
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121. Photographic Shana Tova Cards

Five photographic Shana Tova cards: Three 
bearing photographs of people ( , , 

) – “Muberman Photographer” Netanya, 
“A. Melumad”, “Kaplan, Jerusalem”; postcard 
without a photograph (Jerusalem, ) and a 
postcard from which the picture has been cut out 
(Muberman, Netanya, ). Varying condition.

Opening Price: $150

122. ברכות שנה-טובה מצולמות
5 ברכות שנה-טובה מצולמות, 1933-1940.

בסירה,  אנשים  שלשה  תל-אביב";  בחוף  פריטה  המעפילים  "אניית 
ציור  עם  תל-אביב",  גמזו  מ.  "צלם  נתניה";  מוברמן  "צלם   ;"Rapid"
הכתל המערבי; ברכה משנת 1933 ללא ציון שם הצלם, עם ציור קבר 

רחל. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

121. גלויות שנה טובה מצולמות
5 גלויות שנה טובה מצולמות: שלש עם תצלומי אנשים (1933, 1936, 
1937) – "צלם מוברמן" – נתניה, "צלם א. מלומד", "קאפלאן, ירושלים"; 
גלויה ללא תצלום (ירושלים, 1933) וגלויה ממנה נגזר התצלום (מוברמן, 

נתניה, 1937). מצב משתנה.

פתיחה: $150

120. ברכות שנה-טובה – בריגדה וצה"ל
11 ברכות-שנה טובה, 1943-1952.

הבריגדה  של  והספקה"  לציוד  א"י  "פלוגה  של  ברכות  שתי  ביניהן: 
חטיבת  צה"ל;  של  האויר  וחיל  שרטוט  קורס  הרגלים,  חיל  היהודית; 

"הראל" של הפלמ"ח. גודל משתנה, מצב טוב מאד. 

פתיחה: $200

120. Shana Tova Greeting Cards – Brigade and 

IDF 

Eleven Shana Tova greeting cards, - .
Including: Two cards of the "Eretz Israel Unit for 
Equipment and Supplies" of the Jewish Brigade; 
IDF Infantry, Draughtsmanship Course and Air 
Force; "Harel" Division of the Palmach. Size varies, 
very good condition.

Opening Price: $200
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122. Photographed Shana Tova Greeting Cards

Five photographed Shana Tova cards, - .
"Parita Ma'apilim Ship on the shore of Tel-Aviv"; 
three people in a boat, "Rapid"; "Photographer 
Moberman Netanya"; "Photographer M. Gamzu 
Tel-Aviv", with drawing of the Western Wall;  
greeting with no photographer's name, with draw-
ing of Rachel's Tomb. Size and condition varies.

Opening Price: $200

123. Foldout Shana Tova Cards

. “Le-Shana Tova”, blessing with a train illustra-
tion in relief, printed in Eretz Israel. Printed, rhymed 
greeting inside. Good condition, stains.

. Palestine, Shana Tova blessing with a drawing of 
Rachel's Tomb in relief. There are  small ( x cm) 
photographs of various sites in Eretz Israel, folded 
in the shape of a fan, inside the card, including 
Rachel's Tomb, the Western Wall, Jaffa and others. 
Handwritten inscription on the back, dated . 
Good condition, stains.

Opening Price: $120

123. ברכות שנה-טובה נפתחות
בארץ  נדפסה  רכבת,  של  מובלט  ציור  עם  ברכה  טובה",  1. "לשנה 

ישראל. בחלקה הפנימי ברכה מודפסת, בחרוזים. מצב טוב, כתמים.
רחל.  קבר  של  מובלט  ציור  עם  ברכה  טובה,  לשנה  2. פאלעסטינא, 
בארץ  אתרים  של  ס"מ)   7X5) קטנים  תצלומים   11 הפנימי  בחלקה 
המערבי,  הכתל  רחל,  קבר  ביניהם:  מניפה.  בצורת  מקופלים  ישראל, 

יפו, ועוד. בצדה האחורי כיתוב בכתב-יד משנת 1919. מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $120

125. Pop-Up New Year Cards 

Three pop-up Shana Tova cards, USA (printed in 
Germany).
The Binding of Isaac, the gatefold decorated with 
flowers and doves; Tashlich near a river, with a syn-
agogue and floral decorations in the background; 
a dove and flowers. Size varies. Fair condition, with 
some tears and separated parts.

Opening Price: $400

124. Pop-Up Shana Tova Cards

Ten pop-Up Shana Tova blessings, USA (Printed 
in Germany). Blessings of “Shana Tova Tikatevu”, 
bearing Judaic figures and various adornments. 
Good condition. Light tears.

Opening Price: $400

 Pop-Up – 125. ברכות שנה-טובה נפתחות
3 ברכות שנה-טובה נפתחות (Pop-Up), ארה"ב (נדפסו בגרמניה).

ברקע  נהר,  על-יד  תשליך  ויונים;  פרחים  מעוטר  שער  יצחק,  עקידת 
מצב  משתנה.  גודל  פרחים.  ועיטורי  יונה  פרחים;  עטורי  עם  בית-כנסת, 

בינוני. קרעים וחלקים מנותקים.

פתיחה: $400

Pop-Up - 124. ברכות שנה טובה נפתחות
10 ברכות שנה-טובה נפתחות (Pop-Up), ארה"ב (נדפסו בגרמניה). 
ברכות "לשנה טובה תכתבו", דמויות יהודיות ועיטורים שונים. מצב טוב. 

קרעים קלים.

פתיחה: $400
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126. מודעה רשמית – משרד הבריאות, 1919
הבריאות  משרד  תקנות  מוניי],  ארתור  הגנרל  [מטעם  רשמית  מודעה 

העממית, פקודה מס' 1. תל-אביב, 16 במאי 1919. 
אבעבועות"  "הרכבת  ותמותות,  לידות  רישום  בדבר  חוקים  פירוט 
לילדים, מחלות מדבקות, גופות מתים וקבורה, רשיונות לרופאים ונקיון 
בעמוד  קרע  כתמים.  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   30 עמ',   [4] הבתים.  סביבות 

האחרון, מודבק בנייר-דבק.

פתיחה: $120

126. Official Announcement – Ministry of 

Health, 1919

Official announcement [on behalf of General 
Arthur Money], Ministry of Health Regulations, 
Order No. . Tel Aviv, May , .
Detailed laws regarding registration of births and 
deaths, Smallpox vaccination of children, conta-
gious diseases, corpses and burial, doctors licenses 
and maintaining the cleanliness of the surround-
ings of houses.
[ ]pp, cm. Good condition. Few stains, taped tear 
to last page.

Opening Price: $120

מנדט, צבא אנגלי, מחתרות
BRITISH MANDATE, UNDERGROUND MOVEMENTS

127. מנשר מטעם ממשלת המנדט – מאורעות תרפ"ט
מנשר מטעם ה. ש. לוק, "מנהל עניני הממשלה" של ממשלת המנדט. 
ירושלים, דפוס המנזר היוני, 25 באוגוסט 1929 [היום השני למאורעות 

תרפ"ט].
היא  היחידה  ומטרתם  בארץ  עתה  עובדים  מלכותו  הוד  "...חילות 
הגדודים  ימנעו  שאפשר  כמה  עד   ...[!] החפרעות  את  להשקיט 
בכוח  וישתמש  יהסס  לא  הצבא  אך  הכלל  מן  יוצאים  דיכוי  מאמצעי 
נגד כל מפריעי השלום מבלי הבדל". ידועים מנשרים דומים שהופצו 
בינוני.  מצב  ס"מ.   34 דף  המלכותי.  האויר  חיל  ממטוסי  הטלתם  על-ידי 

סימני-קיפול, כתמי-חלודה, קרעים בשוליים. 

פתיחה: $120

127. British Mandate Proclamation – 1929 Riots 

Proclamation on behalf of H.C. Luke, Chief Secretary 
to the British Mandate Government of Palestine. 
Jerusalem: Greek Convent Printing Press, August 

,  [second day of the  riots].
Similar proclamations are known that were distrib-
uted from Royal Air Force airplanes. Leaf cm. Fair 
condition. Creases, foxing, tears along borders.

Opening Price: $120

128. מסמך סודי בנושא הספר הלבן, 1939
"לכל העיריות, הקהלות, המועצות המקומיות וועדי הישובים החקלאיים 
ישראל  לכנסת  הלאומי  הועד  של  נייר-מכתבים  על  מכתב  בארץ!", 

בארץ-ישראל, 12 במאי 1939.
"בימים הקרובים עומדת הממשלה הבריטית לפרסם את הספר הלבן" 
– כתגובה, הוחלט להכריז למחרת פרסום הספר הלבן על "יום פקודה", 
השבתת עבודה, החלת ִמפקד לשעת חירום וכינוס אסיפות פומביות. 
במאי.  ב-17  מכן,  לאחר  ימים  חמשה  פורסם  [השלישי]  הלבן  הספר 
חתום בדפוס: יצחק בן צבי, בראש הדף נוסף בכתב-יד "לתשומת לב, 
כתמי- חורי-תיוק,  סימני-קיפול,  טוב.  מצב  ס"מ.   27 דף,   [3] לפרסום".  לא 

חלודה. קרעים קלים.

פתיחה: $150

128. Secret Document Concerning the White 

Paper, 1939

"To all Municipalities, Communities, Local Councils 
and Committees of Agricultural Settlements in the 
country!". Letter on official letterhead of the Jewish 
National Council in Eretz Israel, May , .
"Within the next few days the British Government 
will publish the White Paper" – it was decided, in 
reaction, to proclaim the day following the publica-
tion as a "Yom Pekuda" ["Command Day"], including 
strikes, an emergency census and public gatherings. 
The [third] White Paper was published five days 
later, on May . Signed in the plate: Yitzchak Ben 
Zvi. A handwritten note at the top of the page states: 
"Note, not for publication". [ ] leaves, cm. Good 
condition. Creases, filing holes, foxing, small tears.

Opening Price: $150
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"מסתיו 1944 עד קיץ 1948 הוחזקו במעצר בריטי באפריקה כמה מאות מאנשי האצ"ל והלח"י 
מלווה  היה  מעצרם   .1944 באוקטובר   19 למן  המנדט,  שלטונות  בידי  מארץ-ישראל  שגורשו 
בנדודים ברחבי אפריקה ממחנה מעצר אחד למשנהו. ב-28 בינואר 1945, זמן קצר לאחר שבאו 
ראשוני העצירים לסמבל (Sembel) – מחנה מעצר בעיבורי אסמרה בירת אריתריאה – הועברו 
העצירים למעצר במחנה קרתגו (Carthaga) בלב המדבר הסודני. ואולם לאחר תשעה חודשים, 
ב-12 באוקטובר אותה שנה, הם הוחזרו לסמבל. ב-12 במרס 1947 הם הועברו לתחנת נדודיהם 
האחרונה – מחנה המעצר בגילגיל (Gilgil) שבקניה, מאה ועשרים ק"מ מצפון לנאירובי – ושם 
שהו עד לשחרורם ולהשבתם ארצה ביולי 1948. מפעם לפעם באו למחנות קבוצות חדשות של 
עצירי מחתרת שגורשו מארץ-ישראל, והוחזרו ארצה עצירים ששוחררו. בסך הכל באו בשערי 
הספרות  ארצה.  ששבו  האחרונים  העצירים  של  מניינם  היה  איש. 262  באפריקה 439  המחנות 

המעטה שנכתבה עד כה על הפרשה התבססה על חומר ארכיוני מצומצם...".
אליאש.  שולמית  מאת   ,1944-1948 באפריקה  המעצר  במחנות  ולח"י  אצ"ל  "גולי  לספר  ההקדמה  (מתוך 

הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, 1996). 

129. מכתבים מאסיר בלטרון, עכו, קרתגו, אסמרה וגילגיל / מכתבים מהועד לעזרת גולי 
אריתריאה, 1944-1947

ארכיון מכתבים בכתב-יד ובדפוס, משפחת פולק-מוזר מחיפה, 1944-1947.
בחודש נובמבר 1944 נאסר אברהם ("אביבי") פולק, סטודנט למדעי-הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים, 
ונשלח למעצר בלטרון; באמצע דצמבר הועבר לכלא בעכו, ומשם הועבר לשורה של מחנות-מעצר בריטיים 
מכתבים  אברהם  כתב  גלותו,  שנות  במהלך  (קניה).  וגילגיל  (אריתריאה),  אסמרה  (סודן),  קרתגו  באפריקה: 
המכת־ עשירים  כמה  עד  מלהדגים  היריעה  (תקצר  שלפנינו  באוסף  נמצאים  והם  לקרוביו,  למשפחתו  רבים 
בים בדיווחים על הנעשה במחנות בחיי היום-יום). במקביל, הקים אביו, ברוך מוזר-פולק את "הועדה לעזרת 
משפחות העצורים העבריים" ואת ה"ועד לעזרת גולי אריתריאה ומשפחותיהם" בחיפה ושיגר מכתבים רבים 
ובהם בקשות עזרה וסיוע (ממרבית המכתבים שמר העתקים ואף הם נמצאים באוסף שלפנינו) – למנהיגים 
יהודיים וארגונים, ביניהם: הנציב העליון, הבולשת המרכזית, חיים ויצמן, הרבנות הראשית, מניה ביאליק, פרופ' 
קלויזנר, אניטה מילר-כהן, מועצת הפועלות, הועד הלאומי של כנסת ישראל, מערכות-עתונים, ועוד, חלקם בסיוע 
עורכי-דין. המכתבים מתעדים את דאגתו של האב לבנו וכן לבתו בת ה-16-17, שהיתה אף היא כלואה זמן רב, 
בבית-המעצר לנשים בבית-לחם (ראה פריט הבא). בכל תקופת מאסרו באפריקה, המשיך אברהם פולק את 

לימודיו, בעזרת ספרי-לימוד ששלחו לו אביו וספריית האוניברסיטה, בהשתדלות נשיאּה, פרופ' מאגנס. 
לפנינו ארכיון מגוון ונדיר בהיקפו, המאפשר מחקר מעמיק על חיי גולי האצ"ל והלח"י במחנות המעצר בקניה, 
בפלשתינה,  ההורים  של  למאבקם  הצצה  ומנגד,  מפורטים,  ראשוניים  חומרים  באמצעות  וסודן  אריתריאה 

לשחרור בניהם מן המאסר. הארכיון כולל: 
♦ כ-125 מכתבים בכתב-ידו של אברהם פולק, רובם ממחנות בקרתגו ובאסמרה. בחלקם מחיקות או שורות 

שנגזרו בידי הצנזורה (בעיקר במכתבים הראשונים). 
בכתב-יד,  וחלקם  בדפוס  חלקם  אריתריאה;  גולי  לעזרת  הועד  מאת  והעתקי-מכתבים  מכתבים  ♦ כ-180 

חלקם מופיעים במספר עותקים. 

♦ כ-16 העתקי-מכתבים שנשלחו אל אברהם, מאת אביו ומאת אחותו רות שטרן ובעלה. 
כ-16 מכתבים הנוגעים להמשך לימודיו האקדמיים של אברהם במחנות: הזמנת ספרי-לימוד, ציונים בבחינות, 

ועוד. 
♦ כ-50 מסמכים כלליים: אישורים על מסירת חבילות או כספים, אישורי-תשלום, חידוש מנוי לעתון עבור 

אברהם, ועוד. 

סה"כ קרוב ל-400 מסמכים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $2500
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129. Letters from a Prisoner in Latroun, Acre, 

Carthaga, Asmara and Gilgil / Letters from 

the Relief Committee for the Exiles in Eritrea, 

1944-1947

Archive of handwritten and printed letters, Polack-
Moser family of Haifa, - .
In November  Avraham (Avivi) Polack, a 
Humanities student in the Hebrew University of 
Jerusalem was arrested and sent to a detention 
camp in Latroun; by mid-December he was trans-
ferred to the prison in Acre, and from there to 
various British detention-camps in Africa: Carthaga 
(Sudan), Asmara (Eritrea), and Gilgil (Kenya). During 
his years in exile, Avraham wrote many letters to his 
family and relatives, and these are in the collection 
in front of us, the letters are rich with descriptions 
of daily life in the camps. Baruch Moser-Polack 
established in Haifa, concurrently, the "Committee 
for assisting the families of the Jewish Detainees" 
and the "Committee for the Eritrea Exiles and their 
Families" and sent many letters with pleas for as-
sistance and aid (he kept copies of most letters and 
these are included in the collection herewith) – to 
Jewish leaders and organizations, among them: 
the High Commissioner, Central Secret Police, 

Haim Weizmann, Chief rabbinate, Mania Bialik, 
Prof. Klausner, Anitta Müller-Cohen, The Women 
Workers Union, The Jewish National Council, 
Newspapers' Editorials, and more, sometimes with 
the assistance of lawyers. The letters reflect his 
concern about his son and his daughter, -  years 
old, who was also arrested for a long time in the 
women's detention prison in Bethlehem (see next 
item). During all the period of his imprisonment in 
Africa, Avraham Polack continued his studies, with 
books which were sent to him by his father and by 
the University library, thanks to efforts made by its 
president, Prof. Magnes.
This is a varied and rare archive in its scope, en-
abling a thorough research of the lives of Etzel and 
Lehi exiles in detention camps in Africa through 
first-hand detailed documents, while watching the 
fight for their release on the part of their parents in 
Palestine. The archive contains:
- About  letters by Avraham Polack, mainly from 
Carthaga and Asmara camps. Deletions or lines 
chopped by the censor can be traced in some of the 
letters (in particular in the early letters).
- About  letters and copies of letters from the 
Assistance Committee for the Eritrea Exiles some 
in several copies.
- About  letters sent to Avraham by his father and 
his sister Ruth Stern and her husband.
- About  letters concerning the continuation of 
Avraham's academic studies in the camps: order of 
books, examination grades, etc.
- About  general documents: certificates for de-
livery of parcels or money, payment-confirmations, 
renewal of newspaper subscription for Avraham, 
and more.
Total of about  documents, sizes and conditions 
vary.

Opening Price: $2500

130. אוסף מכתבים מאסירה במחנה המעצר לנשים 
בבית-לחם

לבני  נשלחו  ה-17,  בת  מוזר-פולק  יהודית  של  בכתב-ידה  מכתבים   36
משפחה וחברים, בעת שהותה כאסירה בבית הסוהר לעצירות ואסי־

רות ב"וילה סלם", בית-לחם, 1945-1947.
במכתבים  שונים.  לאנשים  מכתבים  וכוללים  דפים,  מספר  בני  חלקם 
מספרת מוזר-פולק בפירוט רב על שגרת החיים בבית המאסר; ביקור 
הרב לבנון וקריאה משותפת במגלת אסתר; הכנת עתון-התולי לפורים; 
הבריטית  ל"בולשת"  לעתור  כוונותיה  קוראת,  היא  אותם  הספרים 
רווחות  "אצלנו  כותבת:  היא  המכתבים  באחד  ועוד.  חנינה,  בבקשת 
שמועות די חזקות שעומדים להעבירנו למקום אחר, מטעמי הבטחון, 
לאן, מתי ואיזה בטחון אין אנו יודעות. כמו כן שמענו שעומדים להחזיר 
חתומים  חלקם  זה?".  על  אתם  גם  השמעתם  לארץ,  סודן  גולי  את 
 Palestine Prison Service, Women Prison" בחותמת 
Bethlehem". מצורפת: ברכת שנה-טובה שנשלחה מהמחנה. גודל 

משתנה, מצב טוב. חורי-תיוק. 

פתיחה: $400
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130. Collection of Letters from a Prisoner in the 

Women's Detention Camp in Bethlehem

 Letters handwritten by Yehudit Moser-Polack, 
age , sent to family and friends, during her im-
prisonment in "Vila Salem", Bethlehem, - .
Some of the letters consist of several leaves and 
were sent to different people. Moser-Polack tells in 
detail about the prison's routine; the visit of Rabbi 
Levanon and the reading the Scroll of Esther; prep-
aration of a humorous paper for Purim; the books 
she was reading, her intentions to plea the British 
Police for pardon, and more. Some of the letters 
are ink-stamped "Palestine Prison Service, Women 
Prison Bethlehem".. Attached: Shana Tovah card 
sent from the camp. Size varies, good condition. 
Filing-holes.

Opening Price: $400

131. גלות אסמרה וקרתגו – תצלום ותג-בד, 1945
1. תצלום קבוצתי רב-משתתפים. מחנה-מעצר באסמרה, אריתריאה, 
[1945 בערך]. המצולמים מניפים דגל-ישראל ואוחזים שלט: "גולי ציון 

באסמרה". 17X12 ס"מ, מצב טוב מאד. 
2. תג-בד, "יום ז'בוטינסקי בגלות אסמרה, כ"ט תמוז תש"ו", לציון יום 

פטירתו השישי. 5X3 ס"מ, מצב טוב. 

פתיחה: $150

131. Asmara and Cartago Exile – Photograph 

and Cloth-Badge, 1945

. Group photograph of many participants. 
Detention camp in Asmara, Eritrea, [c. ]. The 
photographed are raising the flag of Israel and 
holding a sign: "Zion's Exiles in Asmara". X cm, 
very good condition.

. Cloth-badge, "Jabotinsky Day in Asmara Exile,  
Tamuz, ", on the sixth year of his death. X cm, 
good condition.

Opening Price: $150

132. ברכות שנה טובה – גלות אסמרה, 1946
שתי ברכות שנה טובה שנשלחו מאסיר במחנה מעצר לאסירי האצ"ל 

והלח"י באסמרה, אריתריאה, 1946. 
"שנת גאולה ושחרור". 10X6 ס"מ. מצב טוב מאד. ♦ "שנה טובה וגאולה 
קרובה". 10X5 ס"מ. מצב טוב מאד. נתונות במעטפות המקוריות, הנושאות 

ברכות בכתב-יד. 

פתיחה: $150

132. Shana Tovah Greeting Cards – Asmara Exile

Two Shana Tovah greeting cards sent by a prisoner 
in the Etzel and Lehi prisoners detention camp in 
Asmara, Eritrea, .
"Shenat Geula VeShichrur". X cm. Very good con-
dition. ♦  Shana Tovah VeGeula Kerovah". X cm. 
Very good condition. In original envelopes, with hand-
written greetings.

Opening Price: $150

133. מכתב מעניין מגילגיל - קניה, 1948
א."  א.  "ב.  מאת  סביבה,  והויכוח  הבריחה  תוכנית  על  מפורט  מכתב 
[אריה בן אליעזר?] ו-"ג. דניאל", חברי האצ"ל במחנה גילגיל בקניה, כ"ח 

אדר א' תש"ח, 09.03.1948. 
במכתב ארוך מגוללים הנ"ל את המצב במחנה עצורי המחתרות בגיל־
גיל. בתחילת המכתב מוסבר בפירוט רב כיצד להצפין קוד במכתבים. 
את  להכין  "...יש  הבריחה:  ותוכניות  במחנה,  המצב  מתוארים  בהמשך, 
תכנית הבריחה בסבלנות... פקודת מנחם [בגין?] קדש קדשים... מנחם 
מרידור],  [יעקב  מרי  הוא,  אבל  במקומי...  המטה  את  לנהל  ממנו  דרש 
טען שאינו מוכן להתעסק אתי ואף לא להסתדר אתי, מנחם ותר, לאחר 
שנעצרתי אמר לו מנחם כי במאסרי הוסר מכשול בארגון, והוא, מנחם, 
מתפלא שאברהם שהנו מוכשר ממני עשרת מונים, קבל ממני הוראות 
בעבודה, ועכשיו, הוסיף מרי, אתה חייב להשאר כאן משום שאם גם יתן 
לך מנחם איזה שהוא תפקיד, אתה תעמד לפקודתי, ואני לא מוכן בשום 
ששה  של  קבוצה  הצליחה  מכן  לאחר  כשבועיים  אתך..."  לעבד  פנים 

עצורים בראשות יעקב מרידור לברוח מהמחנה.
4 עמ' כתובים בצפיפות, 21.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וכתמים קלים.

פתיחה: $700
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134. מכתב שהוברח מכלא אסירי המחתרות בירושלים
מכתב בכתב-ידו של יהודה פדר, חבר "ברית החשמונאים". כלא אסירי 

המחתרות, מגרש הרוסים, ירושלים, כ"ב טבת תש"[ח], ינואר 1948.
[ברית  ברי"ח  למפקדת  ממוען  וזעיר,  דק  נייר  דף  על  בכתב-יד  מכתב 
חשמונאים] בתל-אביב. כפי הנראה, הוברח מתוך כלא אסירי המחת־
רות. במכתב מודה פדר לאנשי "ברית חשמונאים" על חבילה ששלחו 
אליו, מתעניין במצב עתון "החשמונאי", עתונה של התנועה, שפדר היה 
בין עורכיו, ומספר מעט חוויות ותחושות: "מה נעים לו לכלוא כאן, בין 
הסרגים, החומות והתיל, לראות את התענינות חבריו לרעיון...", "הייתי 
מאד שמח לו הייתם כותבים לי... ומעבירים זאת כדרך שמכתבי זה 
מגיע אליכם". כחודש לאחר מכן, ביום 20 בפברואר 1948, היה יהודה 
פדר (המכונה "בר גיורא") בין שמונת הלוחמים שברחו מן הכלא. מצורף 
הספר "ברית החשמונאים במאבק לחרות ישראל", מאת שאול אבישי. 

פתקה 11X8 ס"מ בכתב-יד צפוף. קמטים רבים, קרעים וכתמים.

פתיחה: $300

134. Letter Smuggled out of the Underground 

Prisoners Jail in Jerusalem  

Handwritten letter by Yehudah Feder, member of 
"Brit HaHashmona'im". Underground Prisoners 
Jail, Russian Compound, Jerusalem, January .
Handwritten letter on a thin, small, leaf of paper, 
addressed to "Brit HaHashmona'im" headquaters 
in Tel-Aviv. Most likely smuggled out of the prison. 
In the letter Feder expresses thanks for a parcel 
sent to him by "Brit HaHashmona'im", asks about 
the "HaHashmonai" newspaper(the movement's 
publication of which Feder was an editor), and 
shares some of his feelings and experiences. About 
one month later, on February , , Yehudah 
Feder (aka "Bar Giora") was one of eight prison-
ers who fled the jail. Included is the book "Brit 
HaHashmona'im BaMa'avak LeHerut Israel", by 
Shaul Avishai. Note, x cm in minute handwriting. 
Creases, tears and stains.

Opening Price: $300

133. Interesting Letter from Gilgil – Kenya, 1948 

Detailed letter concerning the escape plan and the 
dispute about it, by "B.A.A." [Aryeh Ben Eliezer?] 
and "G. Daniel", Etzel members imprisoned in the 
Gilgil Internment Camp in Kenya, March , .
The authors describe in detail the situation in the 
internment camp for members of the underground 
movements. The document opens with a detailed 
explanation of how to encode secret messages in 
letters, which is followed by a description of the 
situation in the camp and the escape plans. Two 
weeks later a group of six prisoners led by Ya'akov 
Meridor succeeded in escaping from the camp.  
handwritten pages, . cm. Good condition. Creases 
and slight stains.

Opening Price: $700
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135. החזית – עתון הלח"י – ארבעה גליונות, 1944-1945
החזית, עתון לוחמי חירות ישראל. 1944-1945.

גליונות יב-יד, ו-יח, של העתון המחתרתי שהוציא ארגון הלח"י. מודפסים 
במכונת כתיבה ומשוכפלים בסטנסיל. מצב בינוני. קרעים בשוליים. דפים 

מנותקים.

פתיחה: $120

135. HeChazit – Lehi Newspaper – Four Issues, 

1944-1945 

HeChazit, newspaper of Lochamei Herut Israel 
(Lehi), - .
Issues -  and  of the underground newspaper 
published by Lehi. Typewritten and stenciled. Fair 
condition, tears at borders, detached leaves.

Opening Price: $120

136. החומה – שלשה כרוזים, 1946-1947
"החומה" שלושה כרוזים מחתרתיים של ה"הגנה": 

קריסטי?",  ובסטר  את  הלח"י  רצח  למה   - והגנה  בטחון  עניני  "החומה 
 - ונחיה", 28.1.46  נאבק  אנחנו   - והגנה  בטחון  עניני  "החומה   ;25.5.47
קול קורא להתנגדות למדיניות ופעולות המשטרה הבריטית בירושלים; 
פולד  לזכר ברכה  כרוז  יזכר", 25.3.47 -  "החומה עניני בטחון והגנה – 
במלאת שנה למותה. שלשה דפים בודדים. גודל משתנה, מצב טוב. מודב־

קים על בד פשתן לתצוגה ושימור.

פתיחה: $120

136. HaChomah – Three Proclamations, 1946-1947  

"HaChomah": three underground proclamations of 
the "Haganah":
"HaChomah – Security and Defence Matters – Why 
was Webster Christie murdered by Lehi?", . . ; 
"HaChomah – Security and Defence Matters – We 
Shall Struggle and Live" . .  – resistance call 
against the British Police actions in Jerusalem; 
"HaChomah – Security and Defence Matters – 
Yizkor", . .  – in memory of Bracha Fold on the 
first anniversary of her death. Three single leaves. 
Size varies, good condition. Glued to linen backing for 
display and preservation.

Opening Price: $120

137. אצ"ל – ששה כרוזים 
הודעה לצבור העברי!, בנושא התקרבות האויב הגרמני ומאבק באויב 
הערבי, תמוז תש"ב. ♦ הודעה, בדבר "התנקשויות" אנשי אצ"ל בחברי 
הארגון  של  הצבאי  בית-הדין  הודעה,   ♦ תש"ז.  שבט  הצעיר,  השומר 
הצבאי הלאומי, ניסן תש"ז. ♦ הקץ להשתוללות הפורעים, חשון תש"ח. 
♦ ידע העם, חשון תש"ח. ♦ אל עמוד הקלון, אדר א' תש"ח. סה"כ ששה 

כרוזים. גודל משתנה, מצב טוב, מקופלים.

פתיחה: $180

137. Etzel – Six Proclamations  

Announcement to the Jewish Public!, concern-
ing the approach of the German enemy and the 
struggle against the Arab enemy, June . 
♦Announcement concerning the "assassination" 
of HaShomer HaTza'ir members by Etzel members, 
Febuary . ♦ Announcement, Etzel's military 
court, April . ♦ End the unruly behavior of the 
rioters, November . ♦ Yeda HaAm, November 

. ♦ El Amud HaKalon, February . Total of six 
proclamations. Size varies, good condition, folded

Opening Price: $180  

138. אצ"ל / לח"י – שלשה פרסומים
תשרי  פ"ג,  גליון  ישראל.  חרות  לוחמי  הוצאת  לוחם,  עתון  1. המעש, 

תש"ט [1948].
2. רק כך! כרוז מטעם הארגון הצבאי הלאומי. מסתיים במלים "הלאה 
הלאה  ותרנות!  של  הפוליטיקה  עם  ויי[צ]מן  ד"ר  הלאה  הסוכנות! 
הצבאי  הארגון  בדרכי  לכו  יהודים!  והישוב!  העם  אויבי  המלשינים 

הלאומי!". 
3. ז'בוטינסקי איננו! מודעה המזמינה לכינוס אספת-אבל לזכרו, בהש־

תתפות רבנים, פרופ' יוסף קלוזנר ובאי-כוח התנועה הלאומית.

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120
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138. Etzel / Lehi – Three Publications 

. HaMa'as, a Fighting Newspaper, published by 
Lehi. Issue , October [ ].

. Ra Kach! Proclamation on behalf of Etzel. Ends 
with the words, "Begone the Sochnut [Jewish 
Agency]! Begone Dr. Weitzmann with the politics 
of concessions! Begone the informers – enemies of 
the people and the settlement! Jews! Follow in the 
footsteps of Etzel!"

. Jabotinsky is gone! Invitation to a mourning 
assembly in his memory, attended by rabbis, Prof. 
Yosef Klausner and representatives of the National 
Movement.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $120

139. אוסף פרסומי אצ"ל ונציבות בית"ר ברומא ובארה"ב
עטיפת  על  רומא, 1947.  באיטליה.  בית"ר  נציבות  בהוצאת  חוברות   4
רביזיוניסטיות,  חוברות   11  ♦ שיק.  ארתור  מאת  ציור  החוברות  אחת 
האצ"ל  של  ועלונים  חוברות   11  ♦ ה-40.  ושנות  ה-30  שנות  ארה"ב, 
משוכפלים  האצ"ל  של  פרסומים   5  ♦ ה-40.  שנות  איטליה,  ביידיש. 
בסטנסיל, אחד בצרפתית וארבעה באנגלית. סה"כ 31 פריטים, גודל ומצב 

משתנים. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $350

140. אצ"ל - שתי חוברות, 1948
1. המצע ועקרונות תנועת החרות העברית, מיסודו של הארגון הצבאי 
הלאומי. ירושלים, 1948. תמליל שידור רדיו מיום ח' סיון תש"ח, העוסק 
במטרות האצ"ל וכוונותיו לאחר קום המדינה. 8 עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב. 

קרעים. כריכה קשה.
הצבאי  הארגון  מפקד  דבר  ז'בוטינסקי",  "זאב  פרשת  על  2. האמת 
הלאומי. ירושלים, 1948. תמליל שידור רדיו מיום ט"ו סיון תש"ח, העוסק 
בפרשת אלטלנה. 14 עמ', 23.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים, חלקם משוקמים. 

כריכה קשה.

פתיחה: $180

141. הפושעים יבואו על ענשם – כרוז חריף בעקבות 
פרשת אלטלנה

"הפושעים יבואו על ענשם", כרוז מודפס במכונת-כתיבה ומשוכפל בס־
טנסיל, (כנראה בעקבות פרשת אלטלנה), מאת "הנוקמים". [יולי 1948]. 
אשר  מעפילים,  ואחיות  אחים  של  המתועב  לרצח  השלושים  "ביום 
הגיעו אלינו משרידי הגיהנום הנאצי... הננו להשמיע באזני הרוצחים 
תמותו!  מות  הצדק:  דין  דיננו  את  בנו  למשול  המתנשאים  הפושעים, 
גורלכם נחרץ! אחת דתכם למות!!! לא נשקט ולא ננוח עד היום בו 
תעקר נשמתכם הפושעת מגופכם הטמא... ביום ההוא תגאל חרפת 
שעמדו בפתח, אף גורשו ממטהו של הפושע המטורף בן- הרבנים, 

גוריון...". דף 33 ס"מ. מצב טוב. סימני-קיפול וכתמי-חלודה. 

פתיחה: $150

140. Etzel – Two Booklets, 1948 

. Platform and Ideology of the Hebrew Herut 
Movement, founded by Etzel. Jerusalem: Etzel, 

. Transcript of a radio broadcast of June , 
, dealing with Etzel's goals and objectives fol-

lowing the establishment of the State of Israel. pp, 
. cm. Good condition. Some tears. Hardcover

. The Truth about the "Zeev Jabotinsky" affair, 
by Etzel's Commander in Chief. Jerusalem: Etzel, 

. Transcript of a radio broadcast of June , 
, concerning the Altalena affair. pp, . cm. 

Medium condition. Tears, some restored. Hardcover.

Opening Price: $180

141. The Criminals will be Punished – Harsh 

Proclamation Following the Altalena Affair

"The criminals will be punished", typewritten and 
stenciled proclamation (possibly following the 
Altalena affair), by the "Revengers". [July ].
"On the thirtieth day of the revolting murder of 
brothers and sisters - Ma'apilim – who arrived from 
the remains of the Nazi hell…we are about to tell 
the criminal murderers, who rise to rule us, our 
verdict: you will die! Your destiny has been deter-
mined! You will die…on that day the rabbis shame 
will be redeemed – those who were expelled 
from the headquarters of the crazy criminal Ben-
Gurion…". Leaf cm. Good condition. Folding marks 
and foxing-stains.

Opening Price: $150 

139. Collection of Publications by Etzel and the 

Beitar Commission in Rome and the USA 

Four Booklets published by Netzivut Beitar [the 
Beitar Commission] in Italy. Rome, . One of the 
covers illustrated by Arthur Szyk. ♦  Revisionist 
booklets, USA, s and s. ♦  booklets 
and leaflets published by Etzel in Yiddish. Italy, 

s.♦Five Etzel stenciled publications, one in 
French and four in English. Lot of  items, sizes and 
conditions vary. From the collection of Prof. Chimen 
Abramsky.

Opening Price: $350 
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142. כ"ט בנובמבר 1947 – כרזה מצ'ילה
לרגל  שנדפסה  כרזה  היהודית],  [המדינה   El Estado Judio
החלטת האו"ם על חלוקת א"י ביום כ"ט בנובמבר 1947. דפוס וינרמן 
 .1947 דצמבר  צ'ילה),   ,Chacabuco) צ'קבוקו   ,(Wainerman)

ספרדית.
הרצל,  ותיאודור  בתל-אביב  דיזנגוף  ככר  של  תמונות  הכרזה  בראש 
המדינה  שטחי   – החלוקה  תכנית  על-פי  ארץ-ישראל  מפת  במרכזה 
היהודית ושטחי המדינה היהודית, עם הגדלה של איזור ירושלים, שיתפקד 
החלטת  על  פרטים  המספק  הטקסט  האו"ם.  בפיקוח  בינלאומי  כאזור 
קיפול.  וסימני  קמטים  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   80X56 .בספרדית נדפס  האו"ם 
קרעים קלים משוקמים שיקום מקצועי. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $300

142. November 29, 1947 – Poster from Chile

El Estado Judio [The Jewish State], poster printed 
following the UN's decision on November ,  
to divide Eretz Israel. Wainerman Printing Press, 
Chacabuco, Chile, December . Spanish.
Photographs of Dizengoff Square and Theodor 
Herzl appear in the upper part of the poster, in the 
center the map of Israel according to the division 
plan, with an enlargement of the Jerusalem area, 
destined to function as an international zone su-
pervised by the UN. The text explaining the UN de-
cision is in Spanish. x cm. Good condition. Some 
creases. Small tears professionally restored. Mounted 
on cloth for display and preservation.

Opening Price: $300

143. עתון "יום המדינה"
"יום המדינה", עתון משותף של עתוני הארץ. יום שישי, ה' אייר תש"ח, 
14 במאי 1948. דף 58X43 ס"מ מודפס משני צדדיו. מצב בינוני. סימני קיפול, 

קרעים ומעט כתמים. 

פתיחה: $300

143.“Yom Ha-Medina” Newspaper

“Yom Ha-Medina”, Israel’s newspapers’ joint jour-
nal. Friday, May th, . x cm leaf printed on 
both sides. Fair condition. Folding marks, tears and 
few stains.

Opening Price: $300

144. פני המנדט – עתון "יום המדינה" של "מעריב"
"ידיעות מעריב – מוסף מצוייר ל-15 במאי 1948 – פני המנדט מהתח־

לתו ועד סיומו".
35 תצלומים נבחרים מתקופת המנדט, עם הסברים מתחת לכל אחד, 
מודחים  עצמם  "הם  ועד  לקראתו"  יצאנו  ואנחנו  אלנבי,  נכנס  מ"כך 
ומוסרים   – הזדון  משטר  מדינת-המשטרה  מתחנות  יוצאים  ומגורשים, 
אותן לידי משטר עם עברי חפשי על אדמתו". 4 עמ', 46 ס"מ. מצב טוב. 

מקופל. כתמי-חלודה. 

פתיחה: $120

144. Pnei HaMandat – "Yom HaMedinah" 

Newspaper of Ma'ariv 

"Yediot Ma'ariv – Illustrated supplement for May 
,  – The Mandate from Beginning to End".
 selected photographs of the British Mandate 

period, each one annotated, starting at "This is 
how Allenby entered, and we greeted him" to 
"They themselves are expelled, leaving the stations 
of the police-state and handing them over to a lib-
erated Hebrew nation in its own Land." pp, cm. 
Good condition. Folded. Foxing marks.

Opening Price: $120
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145. BaAretz – Wall Newspaper – Special Issue in 

Honor of the Establishment of the State of Israel

Ba'Aretz, wall-newspaper for the children of 
Israel, published by JNF head office, Jerusalem, 
Iyar issue, [ ]. Black and white photographs: 
the Declaration of the State of Israel Ceremony, 
the president, members of the temporary govern-
ment, JNF stamps; short version of the Declaration 
of Independence, vowelized; chronicle of the days 
from the establishment of the Zionist Organization 
to the establishment of the State of Israel; on the 
lower part: "The Route of the National Stamp". 
Large Wall-Newspaper, X cm. Good condition. 
Stains. Folded.

Opening Price: $200

145. בארץ – עתון קיר – גליון מיוחד לכבוד הקמת המדינה
של  הראשית  הלשכה  ע"י  לאור  יוצא  לילדי-ישראל,  עתון-קיר  ָּבָאֶרץ, 

הקרן הקימת לישראל, ירושלים. גליון אייר, שנת תש"ח [1948].
תמונות שחור-לבן: טקס הכרזת המדינה, נשיא המדינה, חברי הממשלה 
הזמנית, בולי קק"ל; נוסח מקוצר של מגלת העצמאות, מנוקד; כרוניקה 
התחתון:  בחלקו  המדינה;  הקמת  ועד  הציונית  ההסתדרות  יסוד  מיום 
"דרכו של הבול הלאומי". עתון-קיר גדול במיוחד, 100X70 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים. מקופל. 

פתיחה: $200

146. מלחמת העצמאות בחיפה – שני מסמכים
שני מסמכים ממלחמת העצמאות בחיפה, אפריל 1948. 

חטיבת  של   22 גדוד  "בר-כוכבא",  מאת  פצוע,  אל  מעניין  1. מכתב 
"כרמלי": "...טהורה של חיפה הולך ונשלם ושלטון עברי עצמאי הוכרז 

בה...". מצב בינוני-גרוע.
2. תעודת עוצר ליום אחד, מטעם "ועדת המצב", חיפה. מצב טוב. 

פתיחה: $120

146. The War of Independence in Haifa – Two 

Documents  

Two documents related to the War of Independence 
in Haifa, April .

. Interesting letter to an injured soldier, from "Bar 
Kochba", nd Regiment, "Carmeli" Brigade. Fair-
poor condition.

. One-day curfew certificate, issued by "Va'adat 
HaMatzav" [Situation Committee], Haifa. Good 
condition.

Opening Price: $120

147. צווים, פקודות והודעות של צה"ל בירושלים, 1948
בירושלים,  לישראל  צבא-הגנה  שלטון  של  והודעות  פקודות  צווים, 

אוגוסט עד דצמבר 1948.
הצבאי,  המושל  בפקודת  שנתפרסמו  פקודות  הכוללים   ,1-7 גליונות 
דב יוסף, בזמן המצור על העיר (נובמבר 1947 עד יוני 1948). פקודות 
ועוד.  עוצר  צוי  בתי-דין,  תקנות  יבוא,  רשיונות  מתן  שרים,  מינוי  חירום, 
קמטים  טוב.  מצב  ס"מ.  עמ', 30.5  חסר. 38  ה-8  הגליון  גליונות,  נדפסו 8 

בגליון הראשון. 

פתיחה: $120

147. Orders, Directives and Notices by IDF in 

Jerusalem, 1948

Orders, directives and notices by Israel Defense 
Forces in Jerusalem, August to December .
Issues -  with directives issued by order of the 
Military Governor, Dov Yosef, during the siege of 
the city (November  to June ). Emergency 
orders, appointment of ministers, issue of import 
permits, court regulations, curfew orders and 
more. There were  issues printed; issue number  
is missing. pp, . cm. Good condition. Creases to 
first issue.

Opening Price: $120
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149. Proclamation Published by the Governor of 

Safed on the Day of the City's Liberation, May 

1948

Proclamation for the citizens of Safed, published by 
the city's governor. [Safed, May ].
Printed and published following the battle for 
Safed during the War of Independence. Leaf, cm. 
Good condition. Filing-holes, slight tears at borders, 
some stains.

Opening Price: $120

149. כרוז מטעם מושל צפת עם שחרורה של העיר, מאי 
1948

כרוז לתושבי צפת, מטעם מושל העיר. [צפת, מאי 1948].
העצמאות.  במלחמת  צפת  על  המערכה  סיום  לאחר  ופורסם  נדפס 
בעוד  היהודית  המדינה  תקומת  עם  ובאה  משמשת  חדשה  "תקופה 
מספר ימים וצפת יחד עם כל הישוב תיטול את חלקה הראוי ותהיה 
ההולך  הגליל  לכל  ותרבות  תעשיה  מסחר,  לעבודה,  מרכז  באמת 
קלים  קרעים  חורי-תיוק,  טוב.  מצב  ס"מ.   34 דף  גבולותיו".  את  ומרחיב 

בשוליים, כתמים בודדים. 

פתיחה: $120

148. Twelve "Battle Directives" – Givati Brigade 

– War of Independence  

♦  Original battle directives published by the 
headquarters of the Givati Brigade, Southern Zone, 
containing updates about the situation on the dif-
ferent fronts during the War of Independence. 
Battle directives numbers - , - , - . Battle 
directive #  bears the headline "Negbagrad" and 
was composed by the poet Abba Kovner.
♦ Battle directive #  of the Sinai ("Kadesh") 
Campaign (November ), containing the Letter 
of Surrender of the Egyptian Army in the Gaza Strip.
♦ Included is a "Battle Directives" booklet, with 
photocopies of  Givati Brigade battle directives. 
Printed on the occasion of the Givati Brigade con-
vention, . Lot of  battle directives and a book-
let. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $700

148. תריסר "דפים קרביים" – חטיבת גבעתי – מלחמת 
העצמאות

♦ 11 דפים קרביים מקוריים שפרסם המטה הקרבי של חטיבת גבעתי, 
מחוז הדרום, ובהם עדכונים שוטפים מהנעשה בגזרות הלחימה השונות 
במהלך מלחמת העצמאות. דפים קרביים מס' 1-2, 4-10, 14-15. דף קרבי 
מס' 5 נושא את הכותרת "ֶנְגַּבְגָרד" והוא חובר בידי המשורר אבא קובנר. 
♦ דף קרבי מס' 4 ממבצע קדש (נובמבר 1956), ובו כתב-הכניעה של 

הצבא המצרי ברצועת עזה.
♦ מצורפת: חוברת "דף קרבי", הכוללת צילומי 31 "דפים קרביים" של 
תשכ"ג  בעומר,  ל"ג  גבעתי,  חטיבת  כנס  לרגל  נדפסה  גבעתי.  חטיבת 

 .[1963]

סה"כ תריסר דפים קרביים וחוברת. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $700
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150. עתון רשמי מס' 1 / ישיבות מועצת-המדינה הזמנית
את  כולל  תש"ח 14.5.1948.  אייר  ה'  תל-אביב,  מס' 1.  רשמי  1. עתון 
ומנשר  העצמאות)  (מגלת  ישראל"  מדינת  הקמת  על  ה"הכרזה  נוסח 
מטעם מועצת המדינה הזמנית. 4 עמ', 33 ס"מ. קמטים וסימני-קיפול קלים, 

חורי-תיוק. 
בדבר   .2.8.1948 תש"ח  תמוז  כ"ו  תל-אביב,   .12 מס'  רשמי  2. עתון 

שלטון צה"ל בירושלים. 
רשמית,  חוברת  הראשונה.  הישיבה   – הזמנית  המדינה  3-4. מועצת 
השניה,  הישיבה   – הזמנית  המדינה  מועצת  במאי 1948;  תל-אביב, 16 

תל-אביב, 19 במאי 1948. מצב טוב. 

פתיחה: $300

150. Official Newspaper No. 1 / The Meeting of 

the Provisional State Council 

. Official Newspaper No. . Tel Aviv, May , . 
With the Declaration of Independence and a flyer 
from the Provisional State Council.  pages, cm. 
Creases and folding marks, file holes. 

. Official Newspaper No. . Tel Aviv, August , 
. On the IDF control in Jerusalem.

- . The Provisional State Council – the first meet-
ing. An official booklet, Tel Aviv, May , ; The 
Provisional State Council – the second meeting, Tel 
Aviv, May , . Good condition.

Opening Price: $300

מדינת ישראל, צה"ל
STATE OF ISRAEL, IDF

151. מטוס המיג-21 שהוברח מעיראק לישראל – תצלומים 
וסרט

ב-16 באוגוסט 1966 נחת בבסיס חיל האוויר בחצור מטוס קרב מדגם 
מיג-21, המטוס המתקדם ביותר שהיה באותה עת בידי חילות האוויר 
הערביים, לאחר מבצע "הציפור הכחולה – מבצע יהלום" שיזם המוסד. 
לסיומו  הביא  ובכך  האמריקני,  האוויר  חיל  לידי  המיג  הועבר  בהמשך 
של אמברגו נשק של ארה"ב על מדינת ישראל, ולכך שמטוסי המיראז' 

והווטור הצרפתיים בשירות צה"ל הוחלפו במטוסי פנטום אמריקנים. 
הוד,  מוטי  האלוף  ושל  המיג-21  מטוס  של  שחור-לבן  תצלומי   14 ♦

מפקד חיל האוויר, ליד המטוס.
♦ "הציפור הכחולה", סרט באורך 50 דקות בבימויו של שמואל אימב־
רמן, בהפקת המל"מ (מרכז למורשת המודיעין) והערוץ הראשון, אודות 

מבצע המוסד להבאתו של מטוס המיג-21 לארץ.

פתיחה: $120
150
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151. MIG 21 Aircraft Smuggled from Iraq to 

Israel – Photographs and Film

On August , a fighter aircraft MIG  – the most 
advanced aircraft that Arab armies owned at that 
time - landed at the air force base in Chatzor after 
the Mossad's Blue Bird-The Diamond Operation. 
Afterwards, the MIG was moved to the US Air Force, 
which led to the end of the US weapons embargo 
on Israel, and to exchanging the French Mirage in 
IDF service for American Phantoms.
♦  black and white photographs of the MIG  
aircraft and of Major General Motti Hod, Air Force 
Commander, near the airc raft. 
♦ The Blue Bird, a  minute film staged by Shmuel 
Imberman, produced by Malam (Intelligence 
Heritage Center) and Channel , about the Mossad's 
operation to bring the MIG  to Israel. 

Opening Price: $120

152. יצחק רבין – נאום באוניברסיטה העברית – תקליט 
וחוברת, 1967

תואר  קבלת  עם  רבין  יצחק  רב-אלוף  הכללי  המטה  ראש  1. דברי 
דוקטור כבוד לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית. ירושלים, 1967. 

חוברת בעברית וברוסית. 
2. דברי הרמטכ"ל רב-אלוף יצחק רבין במעמד קבלת תואר דוקטור 
כבוד, האוניברסיטה העברית הר הצופים. תקליט עם הקלטת הנאום. 

הטקסט נדפס בצדה הפנימי של עטיפת התקליט.

החוברת במצב טוב. עטיפת התקליט קרועה ומוכתמת.

פתיחה: $100

152. Yitzchak Rabin – Speech at the Hebrew 

University – LP and Booklet, 1967  

. Booklet with the transcript of the speech by 
Chief of General Staff, Lieutenant General Yitzchak 
Rabin, on the occasion of his receiving an honorary 
PhD from the Hebrew University. Jerusalem, . 
Hebrew and Russian.

. LP with the recording of the same. The tran-
script of the speech is printed on the inside of the 
album cover.
Booklet in good condition. Record cover torn and 
stained.

Opening Price: $100

153. Two Egyptian Propaganda Documents, 

1967  

. "The Yemen Campaign [is] the path to the 
Palestine Campaign," a sign by the Egyptian army 
"Unit for Maintenance of Morale" [painted on 
wood, ?]. Probably produced during the Six 
Day War. During the s the Egyptians fought 
in the Civil War in Yemen on the side of the rebels, 
against the monarchy. "The Unit for Maintenance 
of Morale " assumed that the success in Yemen will 
be repeated in the war against Israel. Some holes 
and cracks, missing two corners, moisture marks.

. Reading and writing study booklet, on the cover 
a colorful illustration of an Egyptian soldier tread-
ing on an Israeli flag, and Israelis drowning in the 
sea. Black and white illustrations. Good condition.

Opening Price: $150

153. שני פריטי תעמולה מצריים, 1967
1. "מערכת תימן [היא] הדרך למערכת פלסטין", שלט מטעם "היחידה 
 .[?1967 מזוניט,  על  [מצויר  המצרי.  הצבא  של  המורל"  על  לשמירה 
שנות  במהלך  הימים.  ששת  מלחמת  בתקופת  נוצר  השלט  כנראה, 
ה-60 נלחמו המצִרים במלחמת האזרחים בתימן לצדם של המורדים, 
להפלת המשטר המלוכני שם. "המחלקה לשמירה על המורל" סברה 
נקבים  מספר  ישראל.  נגד  במלחמה  גם  עצמה  על  תחזור  שההצלחה 

ושברים, שתי פינות חסרות וכתמי-רטיבות. 

חייל  של  צבעוני  איור  העטיפה  על  וכתיבה,  קריאה  לימוד  2. חוברת 
החוברת  בגוף  בים.  טובעים  וישראלים  ישראל,  דגל  על  דורך  מצרי 

איורים בשחור-לבן. מצב טוב. 

פתיחה: $150
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155. מהומות הדמים בפלשתינה – חוברת בהוצאת 
"אנטיפא", 1936 -בלגיה

Les Troubles Sanglants en Palestine 1936 [מהומות הדמים 
בפלשתינה 1936]. הוצאת "אנטיפא פלשתינה", בריסל, 1936. צרפתית.
תרצ"ו,  מאורעות  בזמן  המנדט  ממשלת  בתפקוד  העוסקת  חוברת 
הלאומיות הערבית, מעורבות המפלגה הקומוניסטית באירועים, הגירת 
בשדרה  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   21 עמ',   103 ועוד.  לארץ-ישראל,  יהודים 

ובעטיפה האחורית. מעט כתמים. 

פתיחה: $100

154. מלחמה כנגד מלחמה – כרוז בהוצאת אנטיפא, 1936 
+ בולים

1. מלחמה קעגן מלחמה, צו די אידישע פאלקס-מאסן אין מעקסיקע 
[מלחמה כנגד מלחמה, קריאה מטעם 'אנטיפא', סניף מקסיקו, להמוני 

העם היהודי], 1 באוגוסט 1936. יידיש.
ואנטי-מלחמתי,  אנטי-פאשיסטי   ארגון  "אנטיפא",  ארגון  מטעם  כרוז 
הנעשה  של  סקירה  כולל  ישראל.  בארץ  השמאל  חוגי  של  מייסודם 
וארץ  מקסיקו  צרפת,  ספרד,  רומניה,  פולין,  איטליה,  גרמניה,  במדינות 
ישראל. דף 30 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בשוליים, קרעים בקוי הקיפול. 

נייר יבש ושביר. 
 For Jewish-Arab Workers Solidarity," ,"2. שני בולי "אנטיפא

the Friends of Workers - Palestine". מצב טוב מאד. 

פתיחה: $120

155. Bloody Riots in Palestine – Booklet 

Published by "Antifa", 1936 – Belgium

Les Troubles Sanglants en Palestine  [The 
Bloody Riots in Palestine ]. Brussels: "Antifa 
Palestine", . French.
This booklet deals with the functioning of the 
Mandate Government during the  riots, Arab 
nationalism, involvement of the Communist Party 
in the riots, immigration of Jews to Eretz Israel, and 
more. pp, cm. Good condition. Tears to spine 
and back cover, stains.

Opening Price: $100

154. War Against War – Proclamation By Antifa, 

1936 + Stamps

. "Milchamah kegn milchamah, tsu di yidisheh 
folks-massen in Mexico" [War against War, call by 
"Antifa", Mexico branch, to the Jewish people]. 
August , . Yiddish.
Proclamation issued by "Antifa", an anti-fascist and 
anti-war organization founded by left-wing move-
ments in Eretz Israel. Includes an overview of the 
situation in Germany, Italy, Poland, Romania, Spain, 
France, Mexico and Eretz Israel. Leaf cm. Good 
condition. Slight tears at borders and at folding-lines. 
Dry and fragile paper.

. Two "Antifa" stamps, "For Jewish-Arab Workers 
Solidarity, the Friends of Workers - Palestine." Very 
Good condition.

Opening Price: $120

לסייע  כדי  ובסתר  בגלוי  נתן,  אייבי  פעל  שנים  "כשלושים 
ונדכאים  חלכאים  של  לבם  את  לסעוד  ולנצרכים,  לנזקקים 
כספים  גייס  הוא  לקשישים.  לסיוע  קרן  הקים  הוא  בישראל. 
ותרם משלו, כדי לסייע להם להדליק תנורים בחורף. הוא אסף 
בגדים כדי לחלק לנצרכים, הוא ארגן ארוחות חינם לקשישים 

בודדים ולאנשים ערירים.
כך, בארץ, ולא פחות מזה בעולם.

לאלה  בהיקפם  שמשתווים  הומניטאריים  מבצעים  יזם  אייבי 
המאורגנים בדרך כלל בידי ארגוני סיוע בינלאומי מוכרים ובעלי 
האדמה  רעידות  לנפגעי  סיוע  ארגן  הוא  היתר  בין  אמצעים. 
בגואטמלה, באיטליה, בארמניה, בניקרגואה ובהודו. הוא סייע 
לפליטי מלחמה בביאפרה, בסומאליה, בווייטנאם, בקמבודיה, 

בבוסניה וברואנדה, ולפליטי רעב באתיופיה ובולגריה.
ובראש  אור.  מפיץ  ישראלי  כפנס  פעל  הוא  שנים  מאה  רבע 

וראשונה את אור השלום.
שהלוחמה  עד  חיכה  לא  הוא  קדומות.  מדעות  נבהל  לא  הוא 
תיפוג כדי לקרב לבבות בין ערבים לבין יהודים, בין פלסטינים 

לבין ישראלים.
ספינה  בהם  לעגון  כדי  הטריטוריאליים  למים  מחוץ  יצא  הוא 

שממנה יישמע "קול השלום".
לסמן  כדי  חייו,  סיכון  תוך  מוכרים,  לגבולות  מעבר  טס  הוא 
מן האוויר את אשר קרא מן הים: שלום, ושלום מלא, ושלום 

אמת, ושלום בהקדם".
(דברי שמעון פרס בפתח-הדבר לספר "אייבי נתן". רשם מפיו, תרגם 

וערך: יורם רוזלר. ספרית-פועלים, 1998. עמ' 9-10). 
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156. אייבי נתן – ארבעה פריטים
הזמנה למכירה פומבית שהכנסותיה קודש ל'קרן שלום 1', 1967. עם 
חתימתו של אייבי נתן. ♦ מכתב חתום מאייבי נתן על נייר מכתבים של 
'קול השלום'. ♦ שני עותקי מכתב למחנכים, קריאה לתמיכה בהקמת 

בי"ס משותף לילדים יהודים וערבים בנצרת. גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $100

156. Abie Nathan – Four Items

Invitation to an auction, with proceeds going to Peace 
Fund , . Signed by Abie Nathan. ♦ Letter signed 
by Abie Nathan on The Voice of Peace letterhead. ♦ 
Two copies of a letter to educators, calling for their-
support for the establishment of a school for Jews 
and Arabs in Nazareth. Varying sizes, good condition. 

Opening Price: $100

157. אייבי נתן – מאפרה, סיכות וכרטיס-ביקור
נתן,  אייבי  של  תמונתו   ,"1 "שלום  האווירון  ציור  עם  זכוכית  מאפרת 
הנועזת...  בטיסתו  שלום.  כרודף  היסטוריה  עושה  נתן  "אייבי  והכיתוב 
למצרים..."; סיכות "אייבי נתן, ראש עיר עם לב", "המלאכים של אייבי", 
"חצי יובל שלום 1" ו"לא נשכח, 4 נובמבר 1995" [רצח יצחק רבין]; שני 
כרטיסי ביקור של אייבי נתן; כרטיס מגנטי "אייבי, לחברים בלבד, על גג 

גן העיר". סה"כ 8 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100

157. Abie Nathan – Ashtray, Pins and Calling-Cards

Glass ashtray with an illustration of "Shalom " 
airplane, a photograph of Abie Nathan and the 
inscription "Abie Nathan makes history as a peace 
activist. In his courageous flight…to Egypt…"; 
Pins "Abie Nathan, Mayor with a Heart", "Abie's 
Angels", " th Anniversary Shalom " and "We 
shall not forget, November  " [assassination 
of Yitzchak Rabin]; two Abie Nathan calling cards; 
Magnetic card "Abie, for friends only, Gan Ha'ir 
Rooftop". Lot of  items, various sizes and conditions.

Opening Price: $100

158. אייבי נתן ו"קול השלום" – שמונה כרזות
אייבי נתן נעול על שלום; "ילדים מחליפים צעצועים, אייבי נתן מזמין את 
שלהם...";  המלחמה  צעצועי  כל  את  עימם  להביא  הוריהם  עם  הילדים 
 Light one צבעונית;  תמונה   - השלום]  [אניית   The Peace Ship

158. Abie Nathan and "The Voice of Peace" – 

Eight Posters 

"Abie Nathan is Committed to Peace"; "Children 
Replace Toys – Abie Nathan invites children and 
their parents to bring all their military toys…" ; The 
Peace Ship – color photograph; "Light One Candle, 
Save One Life. A Jewish response to the famine in 
Ethiopia";"The Peace Ship – Abie Nathan The Sea 
Has Taken" (copy of a poster); "  Good reasons to 
advertise in the 'Voice of Peace'"; "Abie Nathan á 
la Sorbonne"; "Protest on Hunger", print of a col-
lage about the famine in Ethiopia, signed by Abie 
Nathan in Hebrew and in English and numbered 
( / ). Size varies, good to very good condition.

Opening Price: $200

159. שלום עכשיו – אוסף כרזות
23 כרזות מטעם תנועת "שלום עכשיו". שנות ה-80-90.

עם  השלום  שיחות  רקע  על  בשנת 1978  נוסדה  עכשיו  שלום  תנועת 
מצרים. במלחמת לבנון הראשונה (1982), ארגנה התנועה את הגדולה 
שבהפגנות ישראל, כאשר כ- 400,000 איש (מתוך אוכלוסיה של 5.5 

מיליון איש) קראו לסיום המלחמה. 
לציון  כרזות  לבנון,  מלחמת  מתקופת  כרזות  שלפנינו,  הכרזות  באוסף 
שנה ושנתיים לרצח אמיל גרינצויג, הזמנות להפגנות וססמאות פוליטיות 
שונות. ביניהן: "להפרד לשתי מדינות", "הצילו את השלום", "הרוב החליט 
 – "עכשיו  הבאה",  במלחמה  למות  רוצה  לא   98 גיוס  "מחזור  שלום", 

לשבת ולדבר", ועוד. גודל ומצב משתנים. כרזה אחת עניינה "יזמת ז'נבה". 

פתיחה: $250

 candle, save one life. A Jewish response to the
הים   – נתן  אייבי   –  famine in Ethiopia; The Peace Ship
 Abie השלום';  ב'קול  לפרסם  טובות  סיבות   14" כרזה);  (צילום  לקח 
של  הדפס   ,Nathan á la Sorbonne; Protest on Hunger
עבודת קולאז' העוסקת ברעב באתיופיה, חתומה בידי אייבי נתן בעברית 

ובאנגלית וממוספרת, 43/400. גודל משתנה, מצב טוב עד טוב מאד. 

פתיחה: $200
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159. Shalom Achshav [Peace Now] – Poster 

Collection 

 "Shalom Achshav" [Peace Now] posters. 
s- s.

The Shalom Achshav peace movement was founded 
in  during the peace talks with Egypt. During 
the first Lebanon War ( ) the movement orga-
nized the largest demonstration ever held in Israel, 
when around ,  people (out of a population 
of .  million) demonstrated in Tel Aviv to end the 
war.
The lot includes posters published during the 
Lebanon War, posters commemorating to the first 
and second anniversary of the assassination of Emil 
Grunzweig, invitations to demonstrations and vari-
ous political slogans, amongst them "Separate into 
Two States", "Save Peace", "The Majority Wants 
Peace", "Soldiers recruited in  do not want 
to die in the next war", "Now – Sit and Talk", and 
more. Sizes and conditions vary. One poster of the 
"Geneva Accord".

Opening Price: $250

160. כל גליונות כתב העת "עמדה", 1974-1979
לבי־ סוציאליסטית  במה   / סוציאליסטית  ולתמורה  (לשלום  "עמדה", 
ברינקר  מנחם  בעריכת  בישראל),  והתרבות  החברה  המדיניות,  קורת 

(בהמשך נערך בידי אנשים שונים). תל אביב, 1974-1979.
כרך ראשון: גליונות 1-20, שנה ראשונה + שניה; כרך שני: גליונות 21-37, 

שנה שלישית + רביעית (לא נדפסו גליונות נוספים). 
מ'מוקד'...  באים  הקבועים...  משתתפיו  שמאל...  עתון  הוא  "'עמדה' 
סופרים  הכותבים,  בין  וממפ"ם".  העבודה...  במפלגת  שונים  מחוגים 
ואנשי רוח רבים, ממחנה השמאל הישראלי. מצב טוב מאד. מאוסף ד"ר 

ישראל מהלמן.

פתיחה: $120

161. הועד לפירוז גרעיני של ישראל – אוסף מסמכים
"עמיקם".  הוצאת  מנהל  גורביץ,  עמיקם  אל  שנשלחו  מכתבים   9 ♦
ירושלים, שנות ה-60. שניים מהם מאת פרופ' עמוס נתן ושבעה מאת 
יהודה בן-משה. עוסקים בענייני הועד והוצאה לאור של ספרים בנושא 

פירוז גרעיני. 
♦ הזמנה למסיבת עתונאים בנושא "הכור בדימונה – הישג או תקלה", 
עם הופעת הספר "ישראל-ערב: חימוש או פירוז אטומי" בהשתתפות 

161. Committee for Nuclear Disarmament of 

Israel – Collection of Documents  

 Letters sent to Amikam Gurevitch, head of the 
"Amikam" publishing house. Jerusalem, s. Two 
letters by Prof. Amos Nathan and seven by Yehudah 
Ben Moshe. Concerning the committee's affairs 
and the publication of books about nuclear disar-
mament. ♦ Invitation to a press conference about 
"The Dimona Nuclear Reactor – Accomplishment 
or Problem," which took place upon the publication 
of the book "Israel and the Arabs: Militarization 
or Nuclear Disarmament" with the participation 
of Prof. Nathan and Prof. Yeshayahu Leibovitz.  
copies. Size varies, good condition, foxing.

Opening Price: $120

160. Complete Run of the "Emda" Periodical, 

1974-1979  

"Emda" ("For peace and socialist change / a socialist 
platform for political, social and cultural criticism in 
Israel"), edited by Menachem Brinker (later edited 
by various others). Tel Aviv, - .
Volume One: Issues - , first and second years; 
Volume Two: Issues - , third and fourth years. 
(No further issues were printed.)
"'Emda' is a left-wing periodical…its participants…
are members of 'Moked'… and from various circles 
in the Labour Party and Mapam". Amongst its 
contributors were many intellectuals and authors 
from the Israeli Left. Very good condition. From the 
private collection of Dr. Israel Mehlman.

Opening Price: $120

פרופ' עמוס נתן ופרופ' ישעיהו ליבוביץ. 3 עותקים. 

גודל משתנה, מצב טוב, כתמי-חלודה. 

פתיחה: $120
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ישראל, תרבות שנות ה-60-70-80
ISRAEL, 1960S-70S-80S CULTURE

לבחון את דמותו בראיה מפוכחת / ערן רייס
התפרסמה  אמוץ,  בן  דן  של  מותו  אחרי  שנים   3 בשנת 1992, 
חייו  שבשנות  דנקנר,  דנקנר.  אמנון  שחיבר  שלו  הביוגרפיה 
הופתע  לכתיבה,  ושותפו  ידידו  היה  אמוץ  בן  של  האחרונות 
לגלות במהלך התחקיר שערך אדם מורכב ורדוף שדים, בעל 
חייו  את  לתאר  בחר  דנקנר  כמוסים.  וסודות  אפלים  צדדים 
ואישיותו של דן בן אמוץ ללא כל טשטוש, עידון או הצנעה, 
והדמות שעלתה מבין דפי הספר היוותה ניגוד מוחלט לדמות 
צד  דנקנר  שם  חשף  היתר  בין  טיפח.  אמוץ  שבן  הציבורית 
אפל ואכזרי של הטפתו של דן בן אמוץ לאהבה חופשית ובין-

גילית וחוויות מימי נעוריו המוקדמים של בן אמוץ שהשפיעו 
ומשפחה.  מין  לאהבה,  הקשור  כל  את  תפיסתו  על  עמוקות 
מחקו  זכה  לה  העצומה  התקשורתית  והחשיפה  הזה  הספר 
את דמותו של בן אמוץ, שהיה עד אז דמות נחשבת ונערצת, 
לתרבות  תרומתו  כל  את  איתה  ויחד  הציבורית,  מהתודעה 

ולבידור הישראליים. 
היה  הוא  ומקורי.  מרתק  כריזמטי,  ססגוני,  אדם  היה  אמוץ  בן 
גם  דעותיו  את  שהביע  לעיתים,  בוטה  ואמיץ,  ישיר  כותב 
כשאלה היו מאוד חריגות, ניתץ מוסכמות ומיתוסים בחדווה 
אינטליגנטית ושנונה, שחרר את השפה העברית מרשמיותה 
תרם  גם  הוא  ולסלנג.  הרחוב  לשפת  לגיטימציה  ונתן  הכבדה 
פוליטי  פעיל  והיה  הישראלי,  להומור  משמעותית  תרומה 
ותמך  וחריגות  מקובלות  לא  מאוד  דעות  שהביע  וחברתי 

השחורים.  הפנתרים  כמו  ממסדיות  אנטי  שוליים  בתנועות 
בנוסף היה בן אמוץ אספן של פריטי נוסטלגיה ארץ ישראלים 
איש  בה  בתקופה  ובשווקים  ברחובות  מלקט  שהיה  ואחרים 

לא ראה בהם ערך או עניין.  
כינס  ספורים,  וימיו  בסרטן  חולה  שהוא  אמוץ  בן  כשגילה 
בצעד יוצא דופן מסיבת פרידה לכל חבריו. במסיבה נכחו כל 
כבוד,  לחלוק  שבאו  התקופה  של  והבידור  התרבות  אושיות 
למסיבה,  המקורית  (הכרזה  ולהפרד.  דברים,  לשאת  לשיר, 
פריט  ראה  זה,  בקטלוג  למכירה  מוצעת  טרטקובר  בעיצוב 
רק  לא  פרידה  היתה  אז,  רבים  חשו  כך  הזו,  המסיבה  הבא). 
מדן בן אמוץ האיש, אלא מדור שלם של יוצרים, אנשי בידור, 
מדינת  בתולדות  ומרתק  חשוב  ומפרק  ציבור  ואנשי  כותבים 

ישראל ותרבותה שהגיע לקיצו. 
נכונים,  דנקנר  שכתב  בביוגרפיה  המופיעים  הפרטים  אכן  אם 
אכזריים  אלימים,  צדדים  אמוץ  בן  של  באישיותו  היו  אזי 
ומעוררי שאט נפש. אבל גם אם כך הוא הדבר, ולמרות שלא 
מחינם,  ואיבדו  השנים  עם  התיישנו  וכתביו  מרעיונותיו  מעט 
התרבות  שהשפיע על חיי  ויוצר  אמוץ אדם  נותר דן בן  עדיין 
והבידור הישראליים השפעה משמעותית. יתכן שעבר די זמן 
מאז מותו ופרסום הספר בכדי שניתן יהיה לחזור ולבחון את 
מהערצה  ונקיה  מפוכחת,  מחודשת,  בראיה  ותרומתו  דמותו 

או סלידה.
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164. Haim Hefer, Dahn Ben-Amotz, Pashanel – 

Signed “HaHamam” Postcard 

Postcard invitation to the satirical nightclub 
“HaHamam”. Tel Aviv-Jaffa, . “We'd be thrilled 
to see you at the exclusive club we’ve opened to 
the public in Jaffa…” Sent by Haim Hefer, Dahn 
Ben-Amotz and Avraham Deshe (Pashanel), who 
signed the postcard with the dedication, “Your 
adoring friends who love you to death…” Good 
condition. Stains.

Opening Price: $100

163. "Eich La'assot Mah" by Dahn Ben-Amotz – 

Draft for Printing

Eich La'assot Mah by Dahn Ben-Amotz. Tel Aviv: 
"Amikam", .
Draft of first  pages of the book that were print-
ed. Numerous cuttings collected by Ben-Amotz to 
decorate the book, handwritten comments for the 
printer, markings relating to the colors to be used 
when printing, etc. There are some differences be-
tween this draft copy and the final printed version. 
Includes the book cover designed by the artist Jean 
David. pp, cm. Good condition, mild staining.

Opening Price: $100

162. דן בן-אמוץ – ארבע כרזות – הקדשות לאייבי נתן / 
מסיבת הפרידה

1. לא שם זין. הקדשה בכתב-ידו של דן בן אמוץ, לאייבי נתן. 50X34.5 ס"מ.
2. חיי האשה עלי אדמות. רפרודוקציה של כרזה מראשית המאה ה-20, 

עם הקדשה בכתב-ידו של דן בן-אמוץ, [לאייבי נתן]. 43.5X34.5 ס"מ. 
3. חיי הגבר עלי-אדמות. רפרודוקציה של כרזה מראשית המאה ה-20, 

עם הקדשה בכתב-ידו של דן בן-אמוץ, לאייבי נתן. 43.5X34.5 ס"מ. 
דב"א,  עפ"י  טרטקובר  עצוב:  בן-אמוץ].  [דן  דב"א  הכל,  ניסיתי    .4
גנרא־ (חזרה  פרידה  למסיבת  לאור  "הוצא  רובינגר.  דוד  מאת  תצלום 
לית), שבת 080489, החמאם, יפו". ממוספרת, מס' 69X49.5 .180 ס"מ. 

קמטים בשוליים ומעט כתמים.

פתיחה: $150

162. Dahn Ben-Amotz – Four Posters – 

Dedications to Abie Nathan / Farewell Party

. Lo Sam Zayin. Dedication handwritten by Dahn 
Ben-Amotz to Abie Nathan. x . cm.

. Chaye HaIsha Aley Adamot. Reproduction of an 
early th century poster, handwritten dedication 
by Dahn Ben-Amotz to Abie Nathan. . x . cm.

. Chaye HaGever Aley Adamot. Reproduction of an 
early th century poster, handwritten dedication 
by Dahn Ben-Amotz, to Abie Nathan, . x . cm.

. Nissiti Hakol, D.B.A. [Dahn Ben-Amotz]. Design: 
David Tartakover according to D.B.A., photograph 
by David Rubinger. "Printed for a farewell party, 
Saturday , HaHamam, Jaffa." Numbered, 
no. . x . cm. Creases at borders and several 
stains.

Opening Price: $150

163. "איך לעשות מה" – דן בן-אמוץ – טיוטת הכנה לדפוס
איך לעשות מה, מאת דן בן-אמוץ. הוצאת "עמיקם", תל-אביב, 1962. 

טיוטה הכוללת את 16 עמודי הספר הראשונים שבאו בדפוס; בדפים 
ספרו,  לעיטור  בן-אמוץ  שאסף  גזירים  של  רבות  הדבקות  שלפנינו 
הערות בכתב-יד לבית-הדפוס, סימונים הנוגעים לצבע ההדפסה, וכו'. 

קיימים מספר שינויים בין עותק-טיוטה זה לספר הנדפס. כולל עטיפת 
הספר, אשר עוצבה בידי האמן ז'אן דוד. 

16 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $100

164. חיים חפר, בן-אמוץ, פשנל – חתימות על גלוית 
"החמאם"

תל-אביב- "החאמם".  למועדון  הזמנה  כתב-יד),  (צילום  מודפסת  גלויה 
יפו, 1961.

"אנחנו משתגעים לראות אותך במועדון האקסקלוסיבי שפתחנו ביפו 
דשא  ואברהם  בן-אמוץ  דן  חפר,  חיים  בידי  נשלחה  הרחב...".  לקהל 
(פשנל), אשר חתומים על הגלויה - "ידידיך המעריצים ואוהבים אותך 

עד כלות הנשימה" בכתב-ידם. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $100

165. איצ'ה ממבוש – אוסף פריטים 
אוסף פריטים הקשורים לאיצ'ה ממבוש (נ' 1920), שחקן ואמן, ממקימי 

כפר האמנים עין-הוד; "הנשיא". 
האוסף כולל: שתי הזמנות לחתונתם של איצ'ה ממבוש ואביבה מרגלית 
("מצד החתן: דן בן אמוץ וחיים חפר"); 16 תצלומים (חלקם מהחתונה, 
חלקם מתערוכת שטיחי-הקיר); 8 מכתבים שנשלחו לעמיקם גורביץ; 
של  התנצלותו  את  לקבל  מממבוש  המבקש  שבא,  משלמה  מכתב 
ב"כסית";  לסעודה  הכנות  לערוך  להמשיך  שיוכל  כדי  גורביץ  עמיקם 
פסק בוררות, כולל טיוטה חתומה בידי חיים חפר, יעקב אגמון, עמיקם 
גורביץ, ואחרים; ספרון "פחד יצחק" ובו פניני חכמה מפי ממבוש (הוצאת 
 Tapestries Mambush קטלוג חריפאי);  וזהרירה  שבא  שלמה 
גזירי   ;1975 בניו-יורק,  היהודי  במוזיאון  תערוכה  ממבוש],  [שטיחי-קיר 

עתון ופריטים נוספים.
"לא קל, לא קל למכור שטיחים ב-5000 דולר בארץ שיושביה ערומים 
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165. Iche Mambush – Collection of Items 

Collection of items relating to Iche Mambush (b. 
), actor, artist and one of the founders of the 

"HaNassi" Ein Hod artists' village.
The collection includes: two invitations to the 
wedding of Iche Mambush and Aviva Margalit 
("On the groom's side: Dahn Ben Amotz and Haim 
Hefer");  photographs (some of the wedding, 
some of a tapestries exhibition);  letters sent to 
Amikam Gurevitch; letter from Shlomo Sheva, who 
asks Mambush to accept the apology of Amikam 
Gurevitch in order to enable him to continue with 
the preparations for a dinner at the "Kasit" cafe; ar-
bitration decision, including a draft signed by Haim 
Hefer, Ya'akov Agmon, Amikam Gurevitch, and 
others; "Pachad Yitzchak" booklet with pearls of 
wisdom by Mambush (published by Shlomo Sheva 
and Zaharira Harifai); "Tapestries Mambush" cata-
log of an exhibition at the Jewish Museum in New 
York in ; newspaper cuttings and more.
"It is not easy to sell tapestries for ,  in a coun-
try whose people are naked and barefoot, but we 
succeeded, we sold tapestries and we are making a 
good impression also in New York."
Total of  items. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $200

ויחפים, אבל אנחנו בכל זאת הצלחנו, מכרנו שטיחים ועושים רושם 
גם בניו יורק". 

סה"כ 50 פריטים, גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $200

166. אוסף תצלומים – אנשי תרבות, שחקנים ואמנים
45 תצלומי שחור-לבן. שנות ה-60-70. מרבית התצלומים מאת הצלם 
בחותמת  מאחור  חתומים  רובם  תל-אביב).  אלנבי,  (רחוב  גוטמן  נחום 

הצלם, או חתומים בטּוש בחזית. 
מופיעים בתצלומים: רבקה מיכאלי ויוסי בנאי במהלך חזרה, אורי זהר 
במהלך צילומים, דן בן אמוץ, אריק אינשטין בהופעה, יפה ירקוני, אייבי 
אסתר  טופז,  דודו  כספי,  מתי  קישון,  אפרים   ,"1 "שלום  באווירון  נתן 
עופרים, גילה אלמגור, חיים טופול, ששי קשת ויונה אליאן, שושיק שני 
טוב  מצב  ס"מ.   18X13 ממוצע  גודל  ואחרים.  אופיר,  שייקה  לביא,  ואריק 

מאד.

פתיחה: $380

166. Photo Collection – Cultural Figures, Actors 

and Artists

Forty-five black and white photographs, s-
s. Most were taken by photographer Nahum 

Gutman (Allenby St., Tel-Aviv). Most are signed by 
the photographer on the back, or marker signed 
on the front.
The photos feature: Rivka Michaeli and Yosi Banai 
during rehearsal, Uri Zohar, Dahn Ben Amotz, Arik 
Einstein in concert, Yaffa Yarkoni, Abie Nathan on a 
“Shalom ” airplane, Ephraim Kishon, Matti Caspi, 
Dudu Topaz, Esther Ofarim, Gila Almagor, Haim 
Topol, Sasi Keshet and Yona Elian, Shoshik, Shani 
and Arik Lavi, Shaike Ophir and others. Average size 

x cm. Very good condition.

Opening Price: $380
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167. קפה "כסית" – אוסף תצלומים גדול
"כסית"  הקפה  מבית  רבים  תצלומים  כולל  וה-70,  ה-60  משנות  בעיקר  תצלומים,  של  וחשוב  גדול  אוסף 
בתל-אביב ותצלומים מאחורי הקלעים של סרטים ישראליים וזרים. בתצלומים מופיעים מיטב גיבורי התרבות 

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

ה"בוהמה" התל אביבית, מוסד עירוני-תרבותי חשוב, שבמרכזו דמויותיהם הססגוניות של האב ובנו.
בין המצולמים: חצקל איש כסית, משה איש כסית, אברהם שלונסקי, משה דיין, אריק אינשטיין, אורי זוהר, צבי 
שיסל, שמוליק קראוס, יב"י (יונה בן-יהודה), אריק לביא, אסי דיין, זאב רווח, יוסף שילוח, דורי בן-זאב, מנחם 

גולן, אברהם חלפי,  הציירים יוסל ברגנר ומאנה כץ, ועוד רבים אחרים.
תצלומים מאחורי הקלעים של סרטים בהם השתתף  משה איש כסית: "ספיחס", "סבאבא", "צ'ארלי וחצי", 

"עם ישראל חי", "אסקימו לימון", "לול", "גבעת חלפון אינה עונה", ועוד.
כן מופיעים תצלומים מערב "חיים שכאלה" שנערך לכבוד חצקל איש כסית; קבוצת הכדורגל של "כסית", 
כסית,  איש  וחצקל  ויצמן  עזר  המדינה  נשיא  בהשתתפות  מטקס  תצלומים  (פשנל);  דשא  אברהם  שהקים 

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

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

פתיחה: $3500

167. Café Kassit – Large Collection of 

Photographs  

Large and important collection of photo-
graphs, mainly from the s and s, 
which includes many photographs from 
Café Kassit in Tel-Aviv, and photographs 
taken from behind the scenes of Israeli and 
foreign films. The greatest cultural heroes 
of the period appear in the photographs; 
actors, singers and artists.
The mythological Café Kassit (located 
at  Dizengoff St.) was established in 

 by Yechezkel Weinstein, known as 
Chatzkel Ish [man of] Kassit. The café was 
managed by him and eventually by his son, 
Moshe Ish Kassit. Kassit served as a meet-
ing place for the Bohemians of Tel-Aviv, a 
notable municipal-cultural institution in 
which the colorful images of father and 
son were prominent. 
Among the subjects photographed: Chatzkel Ish Kassit, Moshe Ish Kassit, 
Avraham Shlonsky, Moshe Dayan, Arik Einstein, Uri Zohar, Zvi Shisel, Shmulik 
Krauss, Yona Ben Yehuda, Arik Lavie, Assi Dayan, Ze’ev Revach, Yosef Shiloach, 
Dori Ben Ze’ev, Menachem Golan, Avraham Chalfi, artists Yosl Bergner and 
Mane Katz, and many others. 
Photographs from behind the scenes of films in which Moshe Ish Kassit participat-
ed: “Sapiches”, “Sababa”, “Charlie VaChetzi”, “Am Yisrael Chai”, “Eskimo Limon”, 
“Lul”, Givat Chalfon Eina Ona”, and more. 
Includes also photographs of the evening event “Chaim SheKa’eleh” which was 
presented in honor of Chatzkel Ish Kassit; the Kassit soccer team, founded by 
Avraham Deshe (Pashanel); photographs from a ceremony in which the president 
Ezer Weizmann and Chatzkel Ish Kassit participated, as well as many additional 
photographs.
Unique documentation of the “Kassit” atmosphere and the spirit of the period. 
Over  photographs. Varying sizes, some of the photographs are large. A few are 
in poor or fair condition, the majority are in good to very good condition. 

Opening Price: $3500
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170. התיישבות יהודית בסיני וברצועת עזה
12 גלויות צבעוניות, הוצאת "ישראנוף" ו"פלפוט", סוף שנות ה-60.

וברצועת-עזה,  בסיני  ואתרים  מנקודות-התיישבות  צבעוניים  תצלומים 
לאחר כבושו במלחמת ששת הימים: ואדי זלקה בסיני, אנדרטת אוגדת 
הפלדה בימית, אל עריש, עזה, רפי נלסון וילדג', דרך אילת-שארם-א-
שייח', ימית, אופירה – מפרץ נעמה, "הדרך לימית", ועוד. מצב טוב, משתנה. 

פתיחה: $120

170. Jewish Settlements in Sinai and the Gaza 

Strip

Twelve color postcards, published by Yisranof and 
Palphot, end of the s.
Color photographs of settlements and sites in Sinai 
and the Gaza Strip, after their military occupation in 
the Six Day War: Wadi Zeljka in Sinai, the Memorial 
to the 'Steel Division'in Yamit, El-Arish, Gaza, Rafi 
Nelson's Village, the Eilat-Sharm-el-Sheikh road, 
Yamit, Ofira – the Na'ama Bay, "the way to Yamit", 
etc. Good condition, varied. 

Opening Price: $120

169. ספר הזהב של הגשש החיוור – הקדשה לזיקו 
גרציאני

ירושלים,  (פשנל).  דשא  אברהם  בעריכת  זהב,  ספר   – החיוור  הגשש 
 .1975

בעמוד הראשון הקדשה בכתב-יד למנצח והמעבד המוסיקלי, יצחק (זיקו) 
גרציאני: "לך זיקו היקר, באהבה רבה והמון תודה, מהגששים האמיתיים; 
וגם לך דורה באהבה ובתודה על שנתת גם לנו ליהנות מבעלך, לכולם 
באהבה", חתומה בידי שלישיית הגשש, גברי פולי ושייקה ובידי אברהם 
דשא פשנל. בגוף הספר מערכונים, איורים, תצלומים (חלקם צבעוניים), 

קריקטורות ופקסימיליות. 208 עמ', 28 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $150

169. The Golden Book of HaGashash HaHiver – 

Dedication to Ziko Graziani  

HaGashash HaHiver – the Golden Book, edited 
by Avraham Deshe (Pashanel). Jerusalem, . 
Dedicated in handwriting on the first page to musi-
cal conductor Yitzhak (Ziko) Graziani: “To you dear 
Ziko, with great love and many thanks, from the real 
Gashashim…”, signed by the Gashash trio Gavri, 
Poli and Shayke and by Avraham Deshe (Pashanel). 
The book contains skits, illustrations, photos (some 
in color), caricatures and facsimiles. 

pp, cm. Very good condition.

Opening Price: $150

168. הגשש החיוור – אוסף פריטים
של  העממי  התיאטרון  מטעם  זקנתי"  "שמחת  לערב  תכנייה  גלויה; 
שלישיית  ובהשתתפות  אופיר  שייקה  בבימוי  (פשנל),  דשא  אברהם 
עם תצלום צבעוני  דף בודד  ללא עטיפה);  אחד  הגשש (שני עותקים, 
הזמר  פסטיבל  לכבוד  נדפס  לדוד",  "מים  עלון  הגשש;  שלישיית  של 
והפזמון הישראלי, 1970 – כולל מלות השיר ותוי-נגינה; שני תקליטים – 
חלקים א'-ב' של "עובדים עלינו עבודה עברית", עם חתימת גברי בנאי 

והקדשה "מהגששים בפריז". גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $120

168. HaGashash HaHiver – Various Items

Postcard; program of "Simchat Zkenti" evening on 
behalf of the Avraham Deshe (Pashanel) Theatre, 
directed by Shaike Ophir with the participation 
of HaGashash HaHiver (two copies, one with no 
cover); single leaf with a photograph in color of 
the HaGashash HaHiver trio; "Mayim LeDavid" 
brochure printed for the Israeli Song festival, , 
with the song's lyrics and musical notes; two LP 
records – parts  and  of "Ovdim Aleinu Avodah 
Ivrit" signed by Gavri Banay and dedicated "From 
the Gashashim in Paris". Size varies, good condition.

Opening Price: $120
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171. ברכות שנה-טובה וגלויות, לאחר מלחמת ששת 
הימים

מלחמת  לאחר  נדפסו  רובן  צבעוניות,  שנה-טובה  וברכות  גלויות   30
ששת הימים.

מציגות תצלומים ממצעדי צה"ל, איורים של חיילים ואלופי הצבא, מפת 
ארץ ישראל לאחר מלחמת ששת הימים, טנקים, הרב גורן תוקע בשופר 
ליד הכותל המערבי, ותצלומים נוספים. גודל משתנה, מצב טוב עד טוב מאד.

פתיחה: $120

171. New Year Greetings and Postcards, After 

the Six Day War  

Thirty color postcards and New Year Greetings, 
most printed after the Six Day War. Photographs of 
IDF parades, tanks, Rabbi Goren blowing the shofar 
near the Western-Wall, and other photographs. 
Varied size, good-very good condition.

Opening Price: $120

173. קבוצות כדורגל – גלויות צבעוניות
הכדורגל  מועדוני  בהוצאת  צבעוניות,  כדורגל,  קבוצות  גלויות   13
"הפועל", "מכבי" ו"בית"ר": הפועל ב"ש, מכבי יפו, שמשון ת"א, הפועל 
ירושלים, הפועל כפ"ס, מכבי פ"ת, הפועל ת"א, וקבוצות נוספות. מצב 

בינוני, שאריות דבק וקרעים בצדן האחורי.

פתיחה: $120

172. גלויות פרסומיות – שנות ה-60-70
11 גלויות-פרסומיות, ארץ ישראל, שנות ה-60-70.

"פונדק  בע"מ",  פרוות  "רוזנבלום  שונים:  ובתי-עסק  לחברות  פרסומות 
בר-  – "קאסבה  התימנים),  בכרם  תימנית-מזרחית  (מסעדה  שאול" 
מסעדה" בתל-אביב, "סולוג" - בגדי ילדים, "סתוית" – משק כפר-גלעדי-

תל-חי, טלויזיה אמקור, שמן "מגד", ועוד. מצב טוב עד טוב מאד. 

פתיחה: $120

173. Football Teams – Color Postcards  

Thirteen color football team postcards: HaPoel 
Be’er Sheva, Maccabi Jaffa, Shimshon Tel Aviv, 
HaPoel Jerusalem, HaPo’el Kfar Saba, Maccabi 
Petah Tikva, HaPoel Tel Aviv and additional teams. 
Fair condition, glue residue and tears on the verso

Opening Price: $120

172. Advertising Postcards – The 1960s-1970s  

Eleven advertising postcards, Israel, the 
s- s.

Advertisements for various companies and busi-
nesses: Rosenblum Furs Ltd, Pundak Shaul (a 
Yemenite restaurant in Keren HaTaimanim), Casbah 
– Bar-Restaurant in Tel Aviv, Solof – children's cloth-
ing, Amcor television, Meged oil, etc. Good-very 
good condition.

Opening Price: $120
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174. כדורגל ישראלי – אוסף חוברות, תקליטים ומסמכים
אוסף מסמכים ופריטים הקשורים בכדורגל ישראלי, אמצע שנות ה-40 

עד שנות ה-70:
לכדור-רגל,  ישראלית  הארץ  ההתאחדות  של  שחקן"  "הרשמת  טופס 
שנתון  ישראל;  לנבחרת  ברזיל  נבחרת  בין  משחק  על  מודעה   ;1945
סקירת   .1958 כדורגל",  "כיסן  חוברת   ;1962 לכדורגל,  ההתאחדות 
תקליטים  תצלומים;  עם  ליגות,  לפי  בחלוקה  בארץ,  הכדורגל  קבוצות 
אחד  (צד  ת"א"  למכבי  "שיר-המנון  השירים  עם  תל-אביב,  מכבי  של 
בכדורגל, צד שני בכדורסל), "יש אליפות" ו"משוגעים על כדורגל"; 10 
חוברות שונות: "כדורגל – כל מאורעות השנה בארץ ובעולם", "המאבק 
 – "ישראל  האליפות 1959",  כתר  על  "הקרב  הנקודות",  על 44  הגדול 

אלופת מערב אסיה", ועוד. סה"כ 16 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $450

174. Israeli Soccer – Collection of Booklets, LP 

Albums and Documents  

Collection of documents and items related to Israeli 
Soccer, mid s to the s:
"Player Registration" form of the Israeli Soccer 
Association, ; "Kissan Kaduregel" booklet, 

. Survey of soccer teams in Israel, divided ac-
cording to leagues, with photographs; LP albums of 
Maccabi Tel- Aviv, with the songs "Hymn of Maccabi 
Tel Aviv" (one side for soccer, the other for basket-
ball), "Yesh Alifut" and "Meshuga'im al Kaduregel"; 

 different booklets. Total of  items, various sizes 
and conditions.

Opening Price: $450

175. תכשירי-קוסמטיקה תוצרת ישראל – לולה בר 
בתל-אביב.  שפעלה  אופנה  ומעצבת  תופרת   ,(1910-1997) בר  לולה 
זכתה לכינוי "המלבישה הלאומית" בזכות העיצובים שיצרה עבור נשות 
ה-50  בשנות  הגבוהה.  החברה  ונשות  ופוליטיקאים  ממשלה  ראשי 
עיצבה את מדי דיילות אל-על ובשנות ה-60 את מדי חיילות צה"ל. בין 

היתר שיווקה שני בשמים, תחת השמות "דימונה" ו"דימונט".    
האוסף כולל: 5 בקבוקי בושם, 14 גלופות של תוויות לבשמים ופרסו־
מות, סיכות וכפתורים ששימשו אותה בעבודתה, תוויות, עלוני פרסומת 

ופריטים נוספים. סה"כ עשרות פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

175. Cosmetic Products Made In Israel – Lola 

Beer

Lola Beer ( - ), seamstress and fashion 
designer from Tel Aviv. Lola Beer was named "The 
National Dresser" due to her being the leading 
designer of the wardrobes of wives of prime min-
isters and politicians and for high-society ladies. In 
the s she designed uniforms for El-Al steward-
esses and in the s designed the uniforms of IDF 
women soldiers. She also marketed two perfumes, 
named "Dimona" and "Dimont".
The collection includes:  perfume bottles,  print-
ing-blocks for perfume labels and for advertise-
ments, pins and buttons used by Lola Beer, labels, 
promotional leaflets and other items. Dozens of 
items, size and condition varies.

Opening Price: $200

176. "אגד" – חוברות וגלויות
22 פריטי-נייר פרסומיים, חברת התחבורה אגד-אשד. שנות ה-50-60. 
בעברית  תצלומים,  עם  "אגד"  פעילות  את  המתארות  חוברות  כולל: 
ואנגלית; גלויות, תצלום מטקס חלוקת תעודות (חותמת צלם: "ה. חיים 

פין"), כרטיסי נסיעה, ועוד. גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $250
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177. אל על – פריטי נייר וחפצים
43 פריטי-נייר ו-13 חפצים פרסומיים, מטעם חברת התעופה "אל על": 
תעודה ממועדון פעוטי אל על, 1963; תיקיה עבור דרכון; פריטי מידע 
מפה;  בסיסי;  מילון   ;1953-1977 ראשון,  יום  מעטפות  מפית;  לנוסע; 
כרטיס נוסע; משחק; מדבקות; מעטפות; פרסומות וגלויות שונות, תיק 

176. "Egged" – Booklets and Postcards  

Twenty-two promotional paper items of the 
Egged-Eshed Transportation Company, s- s. 
Including: booklets describing "Egged" operations 
with photographs, in Hebrew and English; post-
cards, photograph of a presentation ceremony 
(photographer's stamp: "H. Haim Fin"), fare tick-
ets, and more. Size varies. Good condition.

Opening Price: $250

177. El Al – Paper Items and Promotional 

Objects  

Forty-three paper items and  promotional 
objects of "El Al Airlines": certificate of the El Al 
Children's Club, ; passport pouch; information 
for passengers; paper napkin; FDC envelopes, -

; dictionary; map; airline ticket; game; stickers; 
envelopes; advertisements and various postcards, 
small sewing kit; match boxes; key chains; deck of 
cards, and more. Size varies, very good condition.

Opening Price: $400

ועוד.  קלפים  משחק  מפתחות;  מחזיקי  גפרורים;  אוגדני  קטן;  תפירה 
גודל משתנה, מצב טוב מאד. 

פתיחה: $400

178. "כרמל מזרחי" – פריטי נייר וחפצים
17 פריטי-נייר ו-8 חפצים של יקבי "כרמל מזרחי", לאחר קום המדינה.

שתי  שונים,  בגדלים  לבקבוקים  תוויות  שלוש-עשרה  כולל:  האוסף 
דמוי  ועלון-פרסומי  באנגלית  תרגום  עם  פסח  של  הגדה  נייר,  מפיות 
דרכון; כוס קידוש, קערה, שני פותחנים, שלשה מחזיקי מפתחות, עט. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $280

178."Carmel Mizrahi" – Paper Items and 

Promotional Objects

Seventeen paper and eight promotional items of 
"Carmel Mizrahi Vineyards", post .
The lot includes:  bottle-labels of various sizes, two 
paper napkins, Pesach Haggadah with translation 
into English and a promotional leaflet in the shape of 
a passport; Kiddush cup, bowl, two bottle-openers, 
three key chains, pen. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $280
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179. אוסף תצלומים –  קטלוג פריטי שנות ה-60-70 
315 תצלומים של פריטים וחפצי אומנות. תל אביב, שנות ה-60 וה-70. 
תצלומים של חפצי אומנות, כוסות, קערות, כדים, אגרטלים, מאפרות, 
תליונים, פמוטים, חנוכיות ועוד, בעיטורים וסגנונות שונים. על אחד הת־
צלומים מופיעות שתי חותמות: "סטודיו א. ברונר תל אביב", "חן משה 
ביח"ר לדברי חן ומתנות תל אביב". רוב התצלומים ממוספרים במספר 
סידורי. כפי הנראה שימשו כקטלוג עבור בית החרושת הנ"ל. גודל ומצב 

משתים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $250

180. רימון – שבועון מתחרה ל"העולם הזה" במימון 
השב"כ, 1956-1957 

רימון, שבועון מצולם, בעריכת שלמה טנאי. 1956-1957. גליונות 1-26 
(מ-1.8.1956 ועד 26.6.1957).

הראל,  איסר  ע"י  וממומן  הוקם  ב-1956.  לראשונה  לאור  יצא  השבועון 
הממונה על שירותי הביטחון, כשבועון מתחרה ל"העולם הזה" הפופו־
לארי, שתקף באותה עת את שירותי הביטחון וקרא למתן זכויות לעם 
הפלסטיני. השבועון נהנה ממידע שסיפקו לו שירותי הביטחון, ובין היתר 
תקף ישירות את "העולם הזה" ועורכו, אורי אבנרי. בעיני הציבור הוא 
נתפס כעיתון של הממסד, דבר שחיזק את מעמדו של "העולם הזה". 

34.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $450

179. Collection of Photographs – Catalogue of 

Items from the 1960s-70s 

Three-hundred and fifteen ( ) photographs of 
art and craft items and objects. Tel Aviv, s- s.
Photographs of various art and craft items, glasses, 
bowls, jugs, vases, ashtrays, pendants, candle 
sticks, Hanukkah lamps and more, in different styles 
and designs. Two ink-stamps appear on one of the 
photographs: "Studio A. Bronner, Tel Aviv", "Chen 
Moshe Manufacturer of Decorative Items and Gifts, 
Tel Aviv". The majority of the photographs with 
serial numbers. Probably intended for a catalogue 
for the above-mentioned manufacturer. Sizes and 
conditions vary. In generally good condition.

Opening Price: $250

180. Rimon – Weekly Magazine Financed by the 

General Security Services, 1956-1957

Rimon, weekly magazine with photographs, edited 
by Shlomo Tanai. - . Issues -  (from 

. . - . . ).
The magazine was first published in . It was 
founded and financed by Isser Harel, Head of the 
Security Services, with the aim of competing with 
the popular "HaOlam Hazeh" weekly that fre-
quently attacked the Security Services and called 
for granting rights to the Palestinian people. The 
journal got information from the Security Services, 
and directly attacked "HaOlam Hazaeh" and its 
editor, Uri Avneri. . cm. Good condition.

Opening Price: $450
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181. להיטון - ארבעת הגליונות הראשונים
"להיטון, דו-שבועון לפיזמונים ולבידור", מייסודם של אורי אלוני ודוד פז. 

ספטמבר-נובמבר 1969, ארבעת הגליונות הראשונים.
ובידור  במוזיקה  העוסק  כדו-שבועון  ב-1969  דרכו  את  החל  "להיטון" 
וכולל ביקורות, חדשות, רכילויות, תמונות ופוסטרים. לאחר שנה הפך 
לשבועון וזכה לפופולאריות רבה בשנות ה-70. מבין כותרות הגליונות: 
"מי מכיר את הצ'רצ'יל בתחתונים", "25 זמרים ישראלים רוצים: גולדה 
ונאצר תנו צ'אנס לשלום", "הכל על מוסיקת המחתרת", "יאיר רוזנבלום 

אדיש להשמצות האנטומיה של ג'ון ויוקו", "אלביס לישראל?" ועוד.
27 ס"מ, מצב טוב. מאוסף ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $100

181. Lahiton - Four First Issues

"Lahiton, a bi-monthly magazine of songs and en-
tertainment", founded by Uri Aloni and David Paz. 
September-November , the first four issues.
Lahiton began in  as a bi-monthly magazine 
about music and entertainment consisting of critique, 
news, gossip, pictures and posters. After a year, it 
became a weekly and enjoyed great popularity in 
the s. Some of the headlines: "Who Recognizes 
Churchill in Underwear", "  Israeli Singers Want: 
Golda and Nasser Give Peace a Chance", "All About 
Underground Music", "Elvis in Israel?", etc. cm, 
good condition. From Dr. Israel Mehlman's collection.

Opening Price: $100

182. דן עומר – שלשה ספרים – כולל "בדרך" - ספר 
שהוחרם ע"י הצנזורה

שלשה ספרים מאת דן עומר:
1. בדרך. הוצאת גולגותא, ירושלים, 1966. מצב טוב מאד.

2. לילה ארוך, שירים. הוצאת אוגדן, ירושלים, 1963. חותמות ספריה.
הוצאת  צונזרו.  שטרם  עבודות   ,1965-1967 דוקומנטריות  3. פואמות 
"ספרו  מקורית:  מעטפת-פרסומית  כולל   .1967 ירושלים,  גולגותא, 
'בדרך', הספר שהוחרם על-ידי הצנזורה  החדש של דן עומר, מחבר 

ומשפטו מתנהל בדלתיים סגורות". מצב טוב מאד.
ומו"ל,  עורך  "נשכני",  מבקר  מתרגם,  משורר,   –  (1940-1984) עומר 

182. Dan Omer – Three Books – Including 

"BaDerech"  

Three books by Dan Omer:
. Baderech. Jerusalem: Golgotha, . Very good 

condition.
. Layla Aroch, poems. Jerusalem: Ogdan, . 

Ex-library copy.
. Poemot Documentariyot - , works that 

have not been censored. Jerusalem: Golgotha, . 
With original promotional-cover: "The new book by 
Dan Omer, author of 'BaDerech', a book which has 
been confiscated by the censor, while the trial con-
tinues behind closed doors". Very good condition. 
Omer ( - ) – poet, translator, literary 
critic, editor and publisher, was influenced by 
the American "Beat Generation" poets. His book 
"BaDerech" (describing a pornographic relation-
ship between an Israeli young man and a German 
girl during a boat cruise) was inspired by Jack 
Kerouac's work "On the Road," and its publication 
lead to a law suit by the censor claiming that the 
book included obscene passages published against 
the law. Omer was sentenced to prison and a fine. 
During the Six Day War Omer served as a military 
paramedic, and later joined the "Mazpen" move-
ment. He was one of the first who called for with-
drawal from the occupied territories.

Opening Price: $120

"בדרך"  ספרו  האמריקנים.  הביט"  "דור  ממשוררי  ביצירותיו  שהושפע 
(המתאר בצורה פורנוגרפית מערכת-יחסים בין בחור ישראלי ובחורה 
גרמניה בזמן הפלגה על ספינה), שנכתב בהשפעת "בדרכים" מאת ג'ק 
בניגוד  תועבה  דברי  פרסום  על  הצנזורה  מטעם  תביעה  גרר  קרואק, 
לחוק, ועומר נדון למאסר על תנאי ולקנס כספי. במלחמת ששת הימים 
שירת עומר כחובש קרבי, ואחר-כך הצטרף לתנועת "מצפן" והיה מה־

ראשונים לקרוא לנסיגה מהשטחים. 

פתיחה: $120

183. קילטרטן – מאסף ספרותי-אמנותי אוונגרדי, 1964
קילטרטן, בעריכת מקסים גילן ונחום קיין. הוצאת "בית פעולה קילט־

רטן", תל-אביב, 1964. 
יוסף  ויזלטיר,  מאיר  בהשתתפות  חד-פעמי,  ספרותי-אמנותי  מאסף 
מונדי, יאיר הורביץ, וכותבים נוספים. במאסף פורסמו גם שירים מאת 
יונה וולך (בהיותה בת 20), ראיון עם הפסל יצחק דנציגר, מכתבים לנתן 
זך עורך כתב-העת "יוכני" ולגבריאל מוקד עורך "עכשיו", ומכתב הקורא 
פאונד.  עזרא  למשורר  הפרס  את  להעניק  לספרות  נובל  פרס  לועדת 
בודדות  במאות  המגיפה",  לרגל  מצומצם  "בפורמט  אור  ראה  המאסף 
של עותקים, כרוכים כמעין תיקיית-קרטון גזורה ביד, עם חותמת-שעוה. 
עותק זה ממוספר, בכתב-ידו של העורך, מקסים גילן. [49] דף, 35 ס"מ. 

מצב טוב. פגעי-עש בשולי הדפים הראשונים. 

פתיחה: $250
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183. Kiltartan – Literary-Artistic Avant-Garde 

Anthology, 1964 

Kiltartan, edited by Maxim Gilan and Nahum Kein. 
"Beit Peula Kiltartan" publishing, Tel Aviv, .
A one-time literary-artistic anthology with the partic-
ipation of Meir Vizeltir, Yosef Mundi, Yair Horowitz 
and other writers. Poems by Yona Volach (when 
she was  years old), an interview with sculptor 
Yitzchak Danziger, letters to Nathan Zach, editor 
of the periodical "Yochani" and to Gabriel Moked, 
editor of "Achshav"' and a letter recommending the 
poet Ezra Pound as a candidate for the Nobel Prize. 
The anthology was published in a limited edition of 
a few hundred copies, bound in a cardboard folder 
cut by hand, with a wax-seal. Numbered by hand by 
Maxim Gilan, the editor. [ ]pp, cm. Good condi-
tion. Moth-damages at borders of first leaves.

Opening Price: $250      

185. הפנתרים השחורים – כרוז הזמנה להפגנה, 1971
"נמאס לנו!!! לא נסבול יותר!!! הממשלה פשטה את הרגל! די די די!!!" 

כרוז מטעם יעקב אלבז, "הפנתרים השחורים", ירושלים, 1971.
בתחתית הכרוז, מזמינה המפקדה הארצית של "הפנתרים השחורים" 
ל"הפגנת זעם המונית" בככר מלכי-ישראל בתל-אביב ביום 15 בדצמבר 

.1971

184. כרזת-בחירות – הפנתרים השחורים – ראשיתה של 
חד"ש, 1977

ירושלים,  "המקור",  דפוס  בחד"ש".  השחורים  הפנתרים   – ו'  "הצבע 
 .[1977]

בשנת  התשיעית  לכנסת  הבחירות  לקראת  שנדפסה  כרזת-בחירות 
עם  יחד  השחורים"  "הפנתרים  ואנשי  ביטון  צ'רלי  חברו  אז   ,1977
של  הבחירות  מערכת  חד"ש.  החדשה  לסיעה  נוספים,  שמאל  חוגי 
ישראל,  מדינת  בתולדות  והמשפיעות  החשובות  מן  היתה   1977 שנת 
אלה  בבחירות  זכתה  חד"ש  מפלגת  המהפך".  "בחירות  לכינוי  וזכתה 
טוב  מצב  ס"מ.   70X48 .אי-פעם ביותר  הטוב  הישגה  מנדטים,  בחמישה 

מאד, מקופלת. 

פתיחה: $150

185. The Black Panthers – Invitation to a 

Demonstration, 1971  

""We are fed-up!!! We shall suffer no more!!! The 
Government went bankrupt! Enough!!!" procla-
mation by Ya'akov Elbaz, the "Black Panthers", 
Jerusalem, .
The headquarters of the "Black Panthers" invites 
everybody to a protest demonstration in Malchei 
Israel Square in Tel Aviv on December , .
"Ha'aretz" newspaper revealed in  that Ya'akov 
Elbaz, one of the "Black Panthers" movement's 
leaders, was actually a paid police informant within 
the "Black Panthers" movement, and in parallel was 
one of those pushing the movement towards in-
creasingly violent and provocative struggles. Leaf, 

cm. Good condition. A few stains, folding-marks.

Opening Price: $100

184. Election Poster – The Black Panthers – The 

Beginning of Chadash (The Democratic Front 

for Peace and Equality), 1977 

"Vote Vav – the Black Panthers of Chadash. 
Jerusalem: HaMekor Printing Press, [ ]. An elec-
tion poster that was printed before the elections 
for the ninth Knesset in , when Charlie Biton 
and the Black Panthers together with additional 
left-wing circles, joined to form the new party 
Chadash. The elections of  were one of the 
most important and influential elections in the 
history of The State of Israel. The Chadash Party re-
ceived five mandates in these elections, its greatest 
all-time achievement. x cm. Very good condition, 
folded.

Opening Price: $150

בשנת 2007 חשף עתון "הארץ" כי יעקב אלבז, ממנהיגי התנועה, היה 
תשלום  קיבל  השחורים",  "הפנתרים  בשורות  משטרתי  ומודיע  סוכן 
התנועה  ממובילי  והיה  עשן  ורימוני  חזיזים  בעצמו  סיפק  שירותיו,  על 
כתמים,  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   28 דף  ולפרובוקציות.  אלימים  למאבקים 

סימני-קיפול. 

פתיחה: $100

184
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מאיר אריאל
MEIR ARIEL

קטעים מתוך "בלוז כנעני" / אהוד בנאי
קולות גזעניים  אחרי  שנגררת  ושסועה  מפולגת  חברה  "בתוך 
חפירה  קרדום  להיות  הופכת  שהיהדות  במקום  ולאומניים, 
וטובים,  רבים  ידי  על  לאנחות  ננטשת  שני  ומצד  קנאים,  ביד 
של  כמרכז  ירושלים  על  הנביאים  כשחזון  הזה,  האפל  בזמן 
רוח ומוסר לעולם כולו הולך ונשכח ובמקומו מתפתחת גישה 
של  והצלול  הנדיר  היהודי  הקול  לי  חסר  ומתנשאת,  בדלנית 

מאיר אריאל ששר: על ארץ מוותרים רק בלב...

הכנעני  הנוף  מאחור  מציץ  תמיד  אריאל  מאיר  של  בשיריו 
איקליפטוס  במתח:  רווי  אחר  ומצד  קסום  אחד  מצד  והוא 
ענק, צל עלי בננה, השדה המוזהב, ילדה קטנה אהבתי בגליל, 
זרעי קיץ נישאים ברוח, שלל שרב, פרחי בר, אבל יש גם אבנים 
וכבי־ קניונים  ונעלם,  הולך  הזה  הקדום  הנוף  ירושלים...  בלב 
שים נמתחים עליו ללא רחם, אבל הוא לפחות ממשיך לחיות 

ולהדהד בשירים של מאיר אריאל...

לקראת  לטלוויזיה  קצר  ראיון  צילום  לצורך  פעם  נפגשנו 
בחצר  איתנו  דיבר  המראיין  בו.  השתתפנו  ששנינו  בלוז  ערב 
כך  על  משהו  שם  אמרתי  החזרות.  חדר  ליד  קטנה  אחורית 
כבישים  על  כלל  בדרך  נכתבים  האמריקאיים  הבלוז  ששירי 
עצומים וארוכים כמו כביש שישים ושש שחוצה את היבשת 
עכו  בין  המתפתל  הכביש  את  יש  כאן  לנו  ואילו  הענקית, 
דקות  חמש  חנה-כרכור,  פרדס  או  נסיעה,  וחצי  שעה  לצפת, 
נסיעה. הוספתי שמאיר אריאל פותח בשיריו את המרחב הצר 
הזה אל מימד הזמן שנותן לו עומק ונפח גדול. מאיר הסתכל 
ההערכה  נחת.  של  רגע  בשבילי  היה  זה  בהסכמה.  וחייך  אלי 
שלי אליו הייתה גדולה ולא הסתרתי את זה ממנו כשדיברנו 
כותב  שהוא  אז  כבר  לי  ברור  היה  הצילומים.  אחרי  קצרות 

השירים הגדול של זמננו". 

186. מאיר אריאל – רישום-פחם מקורי
מאיר אריאל (1942-1999), רישום מקורי, פחם על נייר, [אמצע שנות 

ה-90]. 
החמישי,  אלבומו  עבור  ואפור,  שחור  בצבעים  מקורי  פחם  רישום 
כנראה,  הפקות".  "אריאל  בהוצאת  בשנת 1995  שיצא  פחם",  "רישומי 
דבר  של  בסופו  אך  האלבום,  עטיפת  על  להופיע  זה  רישום  נועד 
הוחלף ברישום דומה, בו הדמות המאוירת בעלת שפתיים עבות ומעט 
מרובעות,  באותיות  פחם"  "ִרשּוֵמי  הכותרת  מופיעה  בראשו  מחויכות. 

ובתחתית חתום: "מאיר אריאל". 
קונספט  אלבום  פחם",  "רישומי  אריאל,  מאיר  של  החמישי  אלבומו 
האדם  של  אפסותו  את  ומבטא  קודרת,  אווירה  אפוף  ואישי,  מורכב 
והשעבוד  הקפיטליסטי  המרוץ  כנגד  תחושת-מחאה  לצד  הטבע,  מול 
לטכנולוגיה. האלבום כולל שירים יחודיים המושפעים ממקורות שונים 
בני-ישראל  ובמחנה  הרומאי  בטיטוס  דניאל,  בנביא  העוסקים  ומגוונים, 

שבמדבר. דף 30 ס"מ. מצב טוב מאד. מעט מריחות פחם. 

פתיחה: $500

186. Meir Ariel – Original Charcoal Drawing 

Meir Ariel ( - ), original drawing, charcoal 
on paper, [mid s]. Original charcoal drawing 
in black and grey, for Ariel's fifth album "Charcoal 
Drawings", produced in  by "Ariel Productions". 
This drawing was probably supposed to appear on 
the cover of the album but eventually was replaced 
by a similar drawing in which the portrait is of a 
man with thick lips, smiling. In the upper part of the 
drawing is the title "Rishumei Pecham" (Charcoal 
Drawings) in square letters, and in the lower part a 
signature, "Meir Ariel".
Meir Ariel's fifth album, "Rishumei Pecham", is a 
complex and personal concept album that conveys 
a very gloomy atmosphere, expressing the futil-
ity of man versus nature, together with a protest 
against the capitalist race and technological en-
slavement. Leaf, cm. Very good condition. A few 
charcoal smears.

Opening Price: $500
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187. מאיר אריאל – כתב-היד המקורי של "שיר כאב" + "שיר מים רבים"
גרסאות  מקוריים,  כתבי-יד  נרגילה",  עם  ערבי  יושב  בעברית  משפט  כל  "בסוף   / וקצב"  חרוזים  עם  "שיר 

מוקדמת של השיר "שיר כאב", מאת מאיר אריאל. [אמצע-סוף שנות ה-70]. 
"שיר כאב" הנו השיר הפותח באלבום הביכורים של מאיר אריאל, "שירי חג מועד ונופל" (1978); הושמע ברדיו 
כסינגל הראשון. השיר מספר בגוף ראשון את סיפורם של שני גברים, ערבי ויהודי, המתחרים על לבה של 
אשה אחת, מנקודת מבטו של הגבר היהודי. בנוסח הסופי, המושר,  תובנות ופסוקים ארס-פואטיים, דוגמת 
"שיר כאב, עובר ושב, איזה מזל אני שר עכשיו" בעוד שבכתבי-היד שלפנינו לא מופיע כלל הפזמון הנ"ל, אלא 

בתי-שיר המתמקדים במשולש האהבה בלבד. כפי הנראה, הפזמון נוסף בשלב מאוחר יותר. 
בראש כתב-היד הראשון איור ערבי מעשן נרגילה, לצד הכותרת "בסוף כל משפט בעברית יושב ערבי עם 

נרגילה". בשולי הדפים איורים נוספים, מאת מאיר אריאל.
בנוסח שלפנינו מופיעים שינויים רבים מהנוסח הסופי, וכן משפטים שמופיעים כאן ומעולם לא הושרו. 

גולת הכותרת של כתבי-היד היא סוף השיר, בו מופיעות גרסאות שונות מן הגרסה הסופית "אפילו אם זה 
מתחיל בסיביר או בהוליווד עם הבה נגילה" – ומספר נוסחים, ביניהם: "בסוף כל משפט שאומרים בעברית / 
יושב ערבי עם נרגילה / אם תשמילי איימין / אם תיימיני – אשמילה". או בגרסה השניה, "האם תְׂשִמאִלי אם 
ָאְיִמין? אם ָתְיִמיִני – ַהָאְׂשִמאיָלה?"; "עכשיו אני אגיד לכם למה זה שיר / בחרוזים וקצב / כי כשאני מספר 

לכם את זה / זה כבר ממרחק העצב". 
~בצדם האחורי של דפי הנוסח השני, טיוטת-שיר נוספת, "שיר מים רבים, לאריאל זילבר", והיא שונה לחלוטין 

מן השיר "שיר מים רבים" באלבום "מודה אני". [4], [4] דף, 30 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $700

187. Meir Ariel – Original Manuscript of "Shir Ke'ev" + "Shir Mayim Rabim"

"Shir im Haruzim veKetzev"/"BeSof kol Mishpat BeIvrit Yoshev Aravi im 
Nargila", original manuscripts, early version of the song "Shir "Ke'ev", by Meir 
Ariel. [mid-late s]. 
"Shir Ke'ev" is the opening song of Meir Ariel's first album, "Shirey Chag Moed 
veNofel" ( ) and was the first single released for radio broadcast. The song 
tells the story of two men, an Arab and a Jew, competing for the love of a 
woman, from the perspective of the Jew. The final version contains insights 
and poetic verses that do not appear in the manuscript, which focuses on the 
love-triangle only. 
An illustration of an Arab smoking a Nargila appears on the first manuscript, 
next to the title "Besof kol mishpat beIvrit yoshev aravi im Nargila". Additional 
illustrations by Meir Ariel on the margins of the leaves. The manuscript version 
is very different than the final version, including verses that appear here but 
were never sung.
The highlight of the manuscript is the ending of the song, where several ver-
sions appear, all different from the final one.
On the reverse of the second version, appears a draft of an additional song, 
"Shir mayim rabim written for Ariel Zilber". This version is totally different from 
the song "Shir mayim rabim" in the album "Modeh ani". [ ], [ ] leaves, cm. 
Good condition. Several stains.

Opening Price: $700
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188. מאיר אריאל – כתב היד המקורי של "דאווין של שיר 
מחאה" וטקסטים נוספים

דאווין של שיר מחאה, שתי גרסאות שונות, כתבי-יד מקוריים של מאיר 
אריאל, [אמצע שנות ה-70 והמחצית הראשונה של שנות ה-80]. 

עיניים",  "...וגלוי  באלבום  השישי  השיר  הנו  מחאה"  שיר  של  "דאווין 
אלבומו השני המלא של מאיר אריאל (1984). תכנו מורכב ותיאטרלי, 
ארכו של השיר המושר למעלה מ-9 דקות, ומשולבות בו אמרות-כנף 
למכביר. בשל שילוב המרכיבים הייחודי, ועל אף ארכו, זכה השיר ליתר 

חיבה בקרב חובבי שירתו של מאיר אריאל.
לפנינו שתי גרסאות לשיר, לצד טקסטים נוספים:

ראשונית  גרסה  ובו  ה-70,  שנות  מאמצע  כנראה  כתב-יד,  1. פנקס 
ומוקדמת של "דאווין של שיר מחאה", שנתפרסם רק כעשור מאוחר 
יותר. אחריו, מופיע דף "טרמינל – תיקונים" ובו תיקונים לשיר "טרמינל 
ל"ֵתאֹוֶרט  בכתב-יד,  סקיצות  ובהם  דפים  שלשה   - ובסופו  לומינלט", 
ַהַּטּבּוֶרט". מצורף דף מודפס במכונת-כתיבה, ובו חלק מ"דאווין של שיר 

מחאה", עם תיקונים בכתב-יד. [12] דף, 19 ס"מ. מצב טוב. 
2. דפי-טיוטה לשיר בכתב-ידו של מאיר אריאל, עם תיקונים והוספות. 

[5] דף, 30 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים. 
שנמחקו  שלמים  בתים  ואף  משפטים  כוללים  שלפנינו  כתבי-היד 
והושמטו מן הנוסח הסופי, לצד שינויי-נוסח קלים יותר: "שופט השלום 
 – לאומה  בהודעה  הממשלה  ראש  בום!   – משפט  לחרוץ  פה  פותח 
בום! מפקד חיל האויר בנאום כנפיים – בום! פתאום בום!! הטלוויזיה 
משהו  משהו על חשבוני / ואני רוצה  מתפוצצת..."; "אז איצקי רוצה 
על חשבונו / אם ְנַוֵתר זה לזה / מה ִיָוֵתר מאיתנו / ואם לא ְנַוֵתר זה 
לזה / לא ִניָווֵתר זה לזה..."; "ניחוח דק חצי אביב קטיפתי / הטנדר של 

השדות / יצא לקטיף קטינות בעמק...". 

פתיחה: $1000

189. מאיר אריאל – כתב-היד המקורי של "הולך בטל"
הולך בטל, טיוטה בכתב-ידו של מאיר אריאל, [המחצית הראשונה של 

שנות ה-70]. 
"הולך בטל" הנו השיר הרביעי באלבום "סוף עונת התפוזים" (1976), 
"תמוז".  הישראלית  הרוק  להקת  של  והמונומנטאלי  היחיד  אלבומה 
אריאל  מאת  והשני  אריאל  מאיר  מאת  אחד  לחנים:  שני  נודעו  לשיר 

זילבר, וכן מספר גרסאות מושרות.
"תמוז",  נוסח  את  ולא  אריאל  מאיר  נוסח  את  כולל  שלפנינו  כתב-היד 

אם כי, עם שינויים קלים. 
בשולי הדף הוסיף אריאל מספר איורים, וכן הצעה לפזמון: "מה אכפת 
לי באיזה קיר / הוא את ראשו מטיח / ואם הוא כן או לא צעיר / וכמה 
הוא מבטיח / הייתי באמריקה / אני וכל מיני ניסיתי / התחתנתי, ילדים 
/ כן, את שלי עשיתי..."; בצדו האחורי של הדף, תחת הכותרת "שטויות" 
מופיע קטע משיר נוסף. דף מחברת 22.5 ס"מ כתוב משני צדדיו. מצב טוב. 

מעט כתמים בשוליים. 

פתיחה: $500

188. Meir Ariel – Original Manuscript of "A 

Protest Song Wannabe" and Additional Texts

A Protest Song Wannabe, two different versions, 
original manuscripts by Meir Ariel, [mid s and 
first half of the s].
"A Protest Song Wannabe" is the sixth song of the 
album "…VeGaluy Einayim", Meir Ariel's second LP 
( ). The content of the -minute long song is 
complex and dramatic. Due to the unique lyrics, and 
in spite of its length, the song became very popular 
amongst Meir Ariel's fans. The manuscript contains 
two versions of the song and some other texts:

. Handwritten notebook, probably from the mid 
s, with the first, early version of "A Protest Song 

Wannabe", which became famous only a decade 
later. Following this song, is a leaf titled "Terminal 
– Corrections" with corrections to the song 
"Terminal Luminalet", and at the end – three leaves 
with handwritten drafts, of "Teoret HaTaburet". 
Attached is a typewritten leaf with part of "A 
Protest Song Wannabe", with handwritten correc-
tions. [ ] leaves, cm. Good condition.

. Draft of a song handwritten by Meir Ariel, with 
corrections and additions. [ ] leaves, cm. Good 
condition, several stains. 
The manuscripts contain sentences and even com-
plete stanzas than have been deleted and omitted 
from the final version, alongside minor corrections.

Opening Price: $1000

189. Meir Ariel – Original Manuscript of "Holech 

Batel"

Holech Batel, draft handwritten by Meir Ariel, [first 
half of s]. "Holech Batel" is the fourth song in 
the album "Sof Onat HaTapuzim" ( ), the monu-
mental, sole album by the Israeli rock band "Tamuz". 
The song had two melodies: one composed by Meir 
Ariel and the other by Ariel Zilber. This manuscript 
includes Meir Ariel's version and not the "Tamuz" 
one, with minor changes.
Meir Ariel added illustrations on the leaf and sug-
gested chorus lines. On the reverse, under the title 
"Shtuyot" (Nonsense) appears a section of an addi-
tional song. Notebook leaf, . cm, with handwriting 
on both sides. Good condition. Several stains at borders.

Opening Price: $500
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191. גבעה 24 אינה עונה – כרזה
כרזת-פרסום לסרט "גבעה 24 אינה עונה", בבימויו של הבמאי הבריטי 

תורולד דיקנסון (Thorold Dickinson), "פורום פילם", [1955].
"היצירה הישראלית המונומנטלית הבלתי נשכחת על מלחמת הקו־
ממיות, עם חיה הררית, שזכתה בפרס בפסטיבל קאן עבור משחקה 

המעולה בסרט זה". 
גבעה 24 היה הסרט הגדול ביותר שהופק בישראל עד שנת 1955, הן 
מבחינת תקציבו (650 אלף לירות שטרלינג – בפועל הפקתו עלתה פי 
ייצג  הסרט  וכוכביו.  הטכניים  אמצעיו  מבחינת  והן  מהמתוכנן),  שלשה 
האו"ם  משקיפי  מגיעים  הסרט,  בעלילת  קאן.  בפסטיבל  ישראל  את 
תשאר  האם  לקבוע  על-מנת  קרב,  בה  שהתחולל  לאחר   24 לגבעה 
בידי ישראל או בידי הערבים. בגבעה מצאו המשקיפים ארבעה לוחמים 
הרוגים, וכשידו של אחד ההרוגים נמצאה אוחזת בדגל ישראל, מכרי־
זים המשקיפים כי הגבעה שייכת לישראל. בהמשך, מתפצלת עלילת 
הסרט לארבע עלילות-משנה. את המוסיקה לסרט הלחין פאול בן חיים 
ואריק  ידין  יוסף  דמארי,  שושנה  נוספים:  שחקנים   .(448 פריט  (ראה 

לביא. 100X70 ס"מ. מצב טוב. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $300

192. מציצים – כרזת-פרסום הסרט המקורית
מציצים, סרטו הצבעוני של אורי זהר. כרזת-פרסום, [1972].

עצוב הכרזה: אלונה אינשטיין ויוסי רוך. 70X50 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמי 
חלודה. 

פתיחה: $150

191. Hill 24 Does Not Answer – Poster 

Promotional-poster for the film "Hill  Does Not 
Answer", directed by the British director Thorold 
Dickinson, "Forum Film", [ ].
"The monumental unforgettable Israeli creation 
about the War of Independence, with Haya Hararit, 
who won a prize at the Cannes Film Festival for her 
acting in this film".
Hill  was the biggest film produced in Israel 
prior to , in regards to its budget, its technical 
methods and the cast. It represented Israel in the 
Cannes Film Festival. The film tells the story of UN 
observers arriving at Hill  after a battle that took 
place there, to decide whether the hill will stay in 
the hands of Israel or the Arabs. The observers find 
four dead soldiers on the hill, and because one of 
them was holding an Israeli flag they declare that 
the hill belongs to Israel. Later in the film, the plot 
splits into four stories. The music was composed 
by Paul Ben Haim (see item no. ). Other actors: 
Shoshana Damari, Yosef Yadin and Arik Lavie. 

x cm. Good condition. Mounted on linen.

Opening Price: $300

192. Metzitzim – Original Promotional Poster 

Metzitzim, directed by Uri Zohar. Promotional 
poster, [ ]. Poster design: Alona Einstein and 
Yossi Roch. 

x cm. Good condition, several foxing-stains.

Opening Price: $150

190. קלנוע / עולם הקלנוע – אוסף חוברות, 1949-1953
5 כרכים המאגדים את גליונות העתונים "קלנוע – שבועון מצויר לעניני 
קולנע, תיאטרון ואמנות" ו"עולם הקולנע – שבועון אינפורמטיבי מצוייר 

לעניני קולנוע ואמנות".
1. "קֹולנֹע" – שנה 11 (1949), גליונות 1-6, 11-16, 18-24, 26-52. 

2-5. "עולם הקלנוע" – כרכים ב'-ה' (1952-3), גליונות 26-125.

סה"כ 146 גליונות, מצב משתנה. 

פתיחה: $450

190. Kolno'a / Olam HaKolno'a – Collection of 

Magazines, 1949-1953

Five volumes of the magazines "Kolno'a – Weekly 
Magazine for Cinema, Theatre and Art" and "Olam 
HaKolno'a – Weekly Illustrated Magazine for 
Cinema and Art".

. "Kolno'a" – th year ( ), issues - , - , 
- , - .

- . "Olam HaKolno'a" – volumes -  ( - ), 
issues - .
Total of  issues, condition varies.

Opening Price: $450
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193. כרזות-פרסום לסרטים בבתי-קלנוע, שנות ה-60-70
שנות  בארץ,  בבתי-קלנוע  בידור  והצגות  לסרטים  כרזות-פרסום   25

ה-60-70. 
בהש־ דבש"  ירח  לא  הם  "החיים  [החיוור]",  הגשש  "פסטיבל  ביניהן: 
(עם  "התרנגול"  "אריאנה",  הסרטים  לסלאו,  וחנה  יגיל  גדי  תתפות 
חיים טופול), "יום הנקם" עם לי ואן קליף, "פול ניומן וחבורתו", וסרטים 
נוספים. 18 בגודל           , 5 בגודל 70X50 ושתיים בגודל 50X35 ס"מ. מצב 

טוב, משתנה. קרעים וקמטים בשוליים. 

פתיחה: $150

100X70

193. Advertising Posters for Films and Plays, 

1960s and 1970s

Twenty-five advertising posters for films and plays 
in Israeli cinemas and theatres, s and s. 
Amongst them: HaGashash Festival, Life is not a 
Honeymoon (with Gadi Yagil and Chana Laslau), 
Ariana, The Rooster (with Chaim Topol), Day of 
Revenge (with Lee Van Cleef), Paul Newman and 
his Gang, and others.  posters size x cm, five 
size x cm and two size x cm. Good condition, 
varied. Tears and creases to margins.

Opening Price: $150

194. גלויות ומודעות-פרסום לסרטים הודיים – תל-אביב, 
שנות ה-60-70

בבתי- המוקרנים  הודיים,  לסרטים  גלויות,  דמויות  מודעות-פרסום   16
הקלנוע "עדן" ו"דרום", תל-אביב, שנות ה-60-70.

מרבית המודעות כוללות תצלומי שחור-לבן של סצינות מתוך הסרטים. 
14X9.5 ס"מ עד 17.5X12.5 ס"מ. מצב בינוני. קמטים רבים, כתמים כהים. 

פתיחה: $100

194. Postcards and Advertisement Notes for 

Indian Films – Tel Aviv, 1960s-70s

Sixteen postcard-like advertisements for Indian 
films shown at the "Eden" and "Darom" cinemas in 
Tel Aviv, s- s.
Most are black and white photographs of scenes 
from the films. x . cm to . x . cm. Fair condi-
tion. Creases and stains.

Opening Price: $100     

191
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195. החיים ע"פ אגפא – כרזת הסרט
פרסום  כרזת  ובימוי).  (תסריט  דיין  אסי  מאת  סרט  אגפא,  ע"פ  החיים 

גדולה מודפסת על קרטון. [1992].
מסרטיו  לאחד  ונחשב  בקיץ 1992  לאקרנים  יצא  אגפא"  ע"פ  "החיים 
החשובים והמצליחים של דיין. הסרט משקף את המציאות הישראלית 
בתל-אביב.  בפאב  יחיד  ערב  דרך  הראשונה,  האינתיפאדה  ימי  של 
ובראשם  הישראלית,  בחברה  לקונפליקטים  ביטוי  נותנת  עלילתו 
לסכסוך הישראלי-ערבי. סופו האלים והאפוקליפטי, מהווה מעין נבואה 
פסימית של דיין לעתיד המדינה. בין המשתתפים: גילה אלמגור, שולי 
רנד, דני ליטני, שרון אלכסנדר, ואחרים. הסרט זכה בתשעה פרסי אופיר 
והיה מועמד לפרס דוב הזהב בפסטיבל ברלין, שם זכה דיין בציון לשבח 

על בימויו. 100X70 ס"מ. מצב טוב. נזקים קלים, בעיקר בשוליים. 

פתיחה: $150

195. Life According to Agfa – Film Poster

Life According to Agfa, a film by Assi Dayan (script 
and direction). Large advertisement poster printed 
on cardboard. [ ].
"Life According to Agfa" was released in the 
summer of  and is considered one of the most 
important and successful films by Dayan. The film 
reflects Israeli reality during the first Intifada, 
through an evening in a Tel Aviv pub. The plot ex-
presses the conflicts that exist in Israeli society, 
mainly those concerning the Israeli-Arab conflict. 
The violent and apocalyptic ending serves as a 
pessimistic prophecy as far as the future of Israel 
is concerned. Actors: Gila Almagor, Shuli Rand, 
Dany Litani, Sharon Alexander and others. The film 
won nine Ophir prizes (the Israeli Oscar) and was a 
candidate for the Golden Bear award at the Berlin 
Film Festival, where Dayan won a citation for his di-
rection. x cm. Good condition. Slight damages, 
mainly to the borders.

Opening Price: $150

196. חור בלבנה – חוברת-פרסום לסרט
 .1965 במאי   13 תל-אביב,  בן-יהודה,  קולנוע  הבכורה:  בלבנה.  חור 

"אותות" – פרסום ויחסי ציבור. הביא לדפוס עמיקם גורביץ.
אודות  פרטים  הצילום,  ממהלך  תמונות  עם  לסרט,  חוברת-פרסום 

השחקנים והיוצרים, בליווי עבודות מאת האמן יגאל תומרקין. 
חור בלבנה (1964/1965) – סרט סאטירי-אוונגרדי ישראלי, נכתב בידי 
עמוס קינן ובוים בידי אורי זהר. בהשתתפות אורי זוהר, שמוליק קראוס, 
שושיק שני, אריק לביא, ישראל גוריון, דן בן-אמוץ, שייקה אופיר, ושחק־

נים נוספים. [24] עמ', 23.4 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $100

196. Hor BaLevanah –Booklet Advertising the 

Film

Hor BaLevanah. Premiere: Ben Yehuda Cinema, Tel 
Aviv, May , . "Otot" – Advertising and Public 
Relations. Produced by Amikam Gurevitz.
Advertisement booklet for the film, with details 
about the actors and creators, and illustrated with 
photographs taken during production and works 
by the artist Yigal Tumarkin.
Hor BaLevanah ( / ) – a satirical avant-garde 
Israeli film, written by Amos Keinan and directed by 
Uri Zohar. With actors Uri Zohar, Shmulik Krauss, 
Shoshik Shani, Arik Lavie, Israel Gurion, Dahn Ben 
Amotz, Shaike Ophir and others. [ ]pp, . cm. 
Very good condition. 

Opening Price: $100

197. שלישיית גשר הירקון – שלשה תצלומים
3 תצלומי שחור-לבן של חברי להקת "שלישיית גשר הירקון" בהרכבה 

השני, בהשתתפות אריק אינשטין, בני אמדורסקי וישראל גוריון. 
חתומים  מהם  שניים  פרסום.  לצרכי  נועדו  התצלומים  הנראה,  כפי 

מאחור בחותמת הצלם             . 24X18 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $100

J. Agor

197. Gesher HaYarkon Trio – Three Photographs

Three black and white photographs of the Gesher 
HaYarkon Trio's members in its second ensemble, 
with Arik Einstein, Benny Amdursky and Yisrael 
Gurion.
Apparently, the photographs were mean to be 
used for advertising purposes. Two are signed on 
the back with the stamp of the photographer, J. 
Agor. x cm. Very good condition.

Opening Price: $100

196
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198. זמרים ושחקנים ישראליים – גלויות חתומות 
10 גלויות עם תצלומי שחור-לבן של זמרים ושחקנים ישראליים, [שנות 

ה-70]. 
בגלויות נראים הזמרים: דני גרנות, רפי גינת, עדנה לב, מוטי ברקן, מני 
 8 פיק.  וצביקה  גאון  יהורם  עמיהוד,  דליה  דור,  דוד  ארצי,  שלמה  פאר, 
מהן חתומות בידי האמנים. מצב משתנה, בינוני עד טוב מאד. בחלקן קרעים 

גסים בצדן האחורי. 

פתיחה: $100

198. Israeli Singers and Actors – Signed 

Postcards

Ten postcards with black and white photographs 
of Israeli singers and actors [ s]. The photo-
graphed singers are Danny Granot, Rafi Ginat, Edna 
Lev, Moti Barkan, Meni Peer, Shlomo Artzi, David 
Dor, Dalia Amihud, Yehoram Gaon and Zvika Pik.  
cards are signed by the artists. Condition varies, fair 
to very good. Tears to the backs of some postcards.

Opening Price: $100

199. ּפּוִּפיק ארנון – תקליט נדיר – כל אחד / הרי החושך
תקליט 7 אינץ' תוצרת Phonodor, מספר סידורי 72015, [1971]. 

 – וליווי  עיבוד  גבריאלוב,  ומיקי  ארנון  פופיק  אחד",  "כל  האחד  בצדו 
הצ'רצ'ילים; בצדו השני "הרי החושך", פופיק ארנון ורוב הכסלי, עיבוד 

וליווי – הצ'רצ'ילים. 
שירת  ישראלי.  ושחקן  זמר  ב-1943.  נולד   – ארנון  (פופיק)  מרדכי 
בלהקת הנח"ל, שיחק בסרטים "אלדוראדו", "סאלח שבתי", "שני קוני 
למל", ועוד. הקים את להקת "שלישיית התאומים" (עם אושיק לוי וחנן 
גולדבלט). זמן קצר לאחר ששיחק בסרטים "שבלול" ו"מציצים" – חזר 
ארנון בתשובה ומאז לא הופיע. מצב טוב, כולל העטיפה המקורית, קרעים 

בשוליה העליונים.

פתיחה: $200

199. Pupik Arnon – A Rare Music Album – Kol 

Echad / Harei HaChoshech

A -inch album produced by Phonodor, Serial no. 
, [ ].

Side A includes the song Kol Echad, sung by Pupik 
Arnon and Miki Gavrielov, arranged and accom-
paniedby The Churchills. Side B includes the song 
Harei HaChoshech, sung by Pupik Arnon and 
Robb Huxley, arranged and accompaniedby The 
Churchills. Mordechai (Pupik) Arnon (b. ) was an 
Israeli singer and actor. He served in the IDF Nachal 
Troupe and acted in the films Eldourado, Salach 
Shabbati and Shnei Konei Lemel. A short while 
after appearing in the films Shablul and Metzitzim, 
Arnon became born-again ultra-orthodox Jew and 
did not appear on stage again. Good condition, in-
cludes original cover, tears to upper margins. 

Opening Price: $200
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200. כוורת – סיפורי פוגי
פוגי.  סיפורי  "כוורת",  להקת  מציג:  פשנל  דשא  א.  העממי  התיאטרון 
מצב  ס"מ.   70X50 .1973 נובמבר לציון,  בראשון  להופעה  כרזת-פרסום 

טוב, מעט נזקי-רטיבות וכתמי-חלודה. 

פתיחה: $120

201. חווה אלברשטיין במופע יחיד – בבימוי צדי צרפתי
תזמורת,  בליווי  יחיד  ערב  אלברשטיין,  חוה  מגיש:  בימות  תיאטרון 
במאי- המורים.  הסתדרות  בבית  מופע-יחיד  ה-70].  שנות  [ראשית 
כבמאי  עבודתו  (ראשית  צרפתי  [צדי]  צדוק  ותלבושות:  עיצוב-במה 
היתה סביב מופע זה), עיבוד וניהול מוסיקלי: אלכס וייס. 100X66.5 ס"מ. 

מצב טוב, מקופלת. 

פתיחה: $100

200. Kaveret – Sipurei Pugi – Poster  

A. Deshe Pashanel Popular Theatre presents: 
"Kaveret" in the show "Sipurei Pugi." Promotional 
poster for a show in Rishon Lezion, November, 

. x cm. Good condition, some moisture- 
damage and foxing.

Opening Price: $120

201. Hava Alberstein Live – Directed by Tzadi 

Tzarfati  

The Bimot Theater presents: Hava Alberstein Solo, ac-
companied by an orchestra, [early s]. A live show at 
the Teacher’s Federation Building. Stage director, de-
signer and costume manager: Tzaddok [Tzadi] Tzarfati 
(his early work as stage manager revolved around 
this show), musical adaptation and direction by Alex 
Weiss. . x cm. Good condition. Folded.

Opening Price: $100
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202. נעמי שמר – הקדשה על תקליט
נעמי שמר, "שירי זמר נודד". תקליט, [1973]. 

על עטיפת התקליט הקדשה בכתב-ידה של שמר: "לבתיה, מרטין ומיכל 
באהבה, מאמא של אריאל" [הזמר אריאל הורביץ] ובפינה – "12.10.73 

נעמי שמר", עם ציור שני פרחים. מצב טוב, קמטים בפינות העטיפה. 

פתיחה: $100

202. Naomi Shemer – LP Album with Dedication

Naomi Shemer, Shirei Zman Noded. LP album, 
[ ].
On the cover of the album is a handwritten dedica-
tion by Shemer, "To Batya, Martin and Michal with 
love, from Ariel's mother" [referring to the singer 
Ariel Horwitz] and in the corner – " . .  Naomi 
Shemer," with a drawing of two flowers. 
Good condition, creases to cover corners. 

Opening Price: $100

203. להקת בנזין – תקליט חתום
עשרים וארבע שעות, להקת בנזין, 1982. על עטיפת התקליט חתומים 
חדד.  ואלי  אמסלם  קיטש  קמחי,  בנג'ו  פוליקר,  יהודה  הלהקה:  חברי 
שנות  שלש  אחרי  התפרקה  אשר  הלהקה,  של  הראשון  אלבומה 
"יום  "גשם",  לבד",  לגמרי  זה  "חפשי  בתקליט:  הלהיטים  בין  פעילות. 

שישי", ועוד. 31X30.5 ס"מ. מצב טוב.  

פתיחה: $100

203. Benzine– Signed LP Album

Twenty Four Hours, Benzine, . Signed on the 
cover by all four band members: Yehudah Poliker, 
Banjo Kimhi, Kitch Amsalem and Eli Hadad. First 
album of the popular rock band from the early 

s that dissolved after performing for three 
years. x . cm. Good condition.

Opening Price: $100

204. להקת תיסלם – תקליט חתום
חברי  חתומים  התקליט  עטיפת  על   .1985 תיסלם,  להקת  חזק,  רדיו 
פילוסוף  צוף  שדה,  יושי  ניצני,  יאיר  אשדות,  יזהר  בסן,  דני  הלהקה: 
[חתימתו מטושטשת] וסמי אבזרדל. בין הלהיטים בתקליט: "רדיו חזק", 
"תפסיק לכוון אלי", "מעשנים ביחד" ו"לראות אותה היום". 31X30.5 ס"מ. 

מצב טוב. 

פתיחה: $100

204. Tislam– Signed LP Album 

Radio Hazak, Tislam, . Signatures of the band 
members on the cover: Dani Bassan, Yizhar Ashdot, 
Yair Nizani, Yoshi Sadeh, Zuf Philosoph [indistinct 
signature] and Sami Abzardel. x . cm. Good 
condition.

Opening Price: $100
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תל-אביב
TEL AVIV

מאיר דיזנגוף
MEIR DIZENGOFF

תקום  לא  פה  מזהיר:  מיפו  המומר  של  בנו  קמה,  עיר 
עיר! / שלמה שבא

ביום החמישי של חול המועד פסח, 11 באפריל 1909, כ' ניסן 
מיפו  משפחות  ששים-ושש  של  נציגיהם  התכנסו  תרס"ט, 
ונוה-שלום,  נוה-צדק  לה,  הסמוכות  היהודיות  ומהשכונות 
הנציח  הַצָּלם  בתיהם.  יקומו  שעליהם  המגרשים  את  והגרילו 
אנשים  של  חבורה  מצטופפת  החולות  בלב  התמונה:  את 
כי  מספרת  האגדה  בודד.  אדם  עומד  ממול  גבעה  על  ונשים. 

היה זה המשומד של יפו, מטיל צל ארוך, וכפי המסופר, צעק:
-משוגעים! אתם בונים על החול!

איש לא ענה לו. 
בגבעה שעליה עמדו אנשי השכונה לעתיד, זכה המהנדס מאיר 
דיזנגוף. לא עבר זמן רב ובנה שם את ביתו. עברו שנתיים והוא 
כעיר,  כשהוכרזה  ואחר-כך,  השכונה,  של  הוועד  כראש  נבחר 
ונפטר  זה  בתפקיד  שימש  שנים  וחמש  כעשרים  העיר.  לראש 
בשנת 1936. את ביתו תרם כמוזיאון לאמנות, הראשון בארץ. 
ביום  הגרלה,  אותה  אחרי  ימים  ועוד 15  שנים  ותשע  שלושים 
לפני  מעטות  שעות   ,1948 במאי   14 תש"ח,  באייר  ה'  ששי, 
כניסת השבת, הכריז באותו בית דוד בן-גוריון כי מדינת ישראל 
קמה. תל-אביב מנתה אז כ-150 אלף נפש והיתה הגדולה בארץ. 
בה התרכזו מוסדות השלטון העברי ומטה הכוחות הלוחמים. 
לנס  הציפיה  את  הקפוא,  את  הציונים  בעיני  סימלה  ירושלים 
של  חלומה  את  סימלה  תל-אביב  המעש;  חוסר  את  משמים, 
הציונות – עיר ככל ערי העולם, וטובה מהן, והיתה, היא והישו־

בים הכפריים שנוסדו בארץ, לדוגמה ולגאווה.

206. מאיר דיזנגוף – שבעה מכתבים ועלון-בחירות
7 מכתבים שנשלחו אל מאיר דיזנגוף, ממנו, או עוסקים בעניינו, ביניהם: 
חברת  מנהלי  אל  גלוסקין,  וזאב  דיזנגוף  מאיר  מאת  בכתב-יד,  מכתב 
בוטקוב־ נחמיה  צבי  מאת  ארוך  מכתב  ביפו, 1910.  "אנגלא-פלשתינה" 
סקי, איש חדרה, 1926. ♦ מכתב-תודה מהנהלת כלא אסירי המחתרות 
בעכו, על קבלת 13 ספרים עבריים ששלח אליהם דיזנגוף, 1931. ♦ עלון 
"לקראת הבחירות לועד הקהלה העברית של תל-אביב ויפו", מאת מאיר 
דיזנגוף, 1933. ♦ מכתב מרגש מאת רבקה דיזנגוף, אל "ועדת האפוטרו־
פסים של עזבון המנוח מר מאיר דיזנגוף ז"ל", 1938, ומכתבים נוספים. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

205. מאיר דיזנגוף – תצלום עם הקדשה, 1922 – גירוש 
תל-אביב

מאיר דיזנגוף, תצלום פורטרט איכותי (אינו חתום). מודבק על קרטון; 
חנה  הגברת  "לכבוד  דיזנגוף:  של  בכתב-ידו  הקדשה  האחורי  בצדו 
ַיפה, למזכרת ידידות במשך הימים שחיינו בעת הגרוש בפ"ת [גירוש 
תושבי תל-אביב בערב פסח 1917]... מ. דיזנגוף... תשרי תרפ"ג". תצלום 

14X9.5 ס"מ, מצב בינוני, קרטון 30.5X20.5 ס"מ, מצב טוב מאד. 

פתיחה: $150

205. Meir Dizengoff – A Photograph with a 

Dedication, 1922 – Expulsion from Tel Aviv 

Meir Dizengoff, a high quality portrait photograph. 
Glued on cardboard; on reverse side a dedication 
in Dizengoff's handwriting: "To Mrs. Chana Yaffe, 
as a souvenir of our friendship during the days 
we were together at the time of the expulsion, in 
Petach Tikva [the expulsion of Tel Aviv residents on 
Erev Pesach ]… M. Dizengoff… Tishrei ". 
Photograph . X cm. fair condition, cardboard 

. X . cm. very good condition.

Opening Price: $150
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207. מאיר דיזנגוף - מכתב לרב קוק, 1921 
מאיר דיזנגוף, מכתב לרב הראשי רבי אברהם יצחק קוק. תל אביב, ח' 

סיון תרפ"א  [1921].
בפרהסיה,  שבת  מלחלל  להזהר  צריך  כי  אנו...  דעים  תמימי  "בעיקר 
וגם דאגנו תמיד שלא תעשה כל מלאכה ביום שבת קדש, ורק לצרכים 
חיוניים והכרחיים כמו הספקת המים לתושבים... אנו משתמשים בעבודת 

206. Meir Dizengoff – Seven Letters and an 

Elections-Leaflet

 Letter sent to Meir Dizengoff, sent by him or 
concerning him, amongst the letters: handwritten 
letter, by Meir Dizengoff and Ze'ev Gluskin, to the 
directors of "Anglo-Palestine" company in Jaffa, 

. ♦ A long letter by Zvi Nehemia Botkovsky, 
of Hadera, . ♦ Letter of gratitude from the 
management of the Undergrounds Prisoners Jail 
in Acre, for receiving  Hebrew books sent by 
Dizengoff, . ♦ Leaflet "Towards the Elections 
for a committee of the Jewish Community in Tel-
Aviv and Jaffa", by Meir Dizengoff, . ♦ A moving 
letter sent by Rivka Dizengoff, to "the Trustees 
Committee of the late Meir Dizengoff Estate", , 
and more letters. Size and condition varies.

Opening Price: $250

207. Meir Dizengoff – Letter to Rabbi Kook, 1921

Meir Dizengoff, letter to the Chief Rabbi Avraham 
Yitzchak Kook. Tel Aviv,  Sivan [ ].
"We are in agreement… that we should be careful 
of desecrating the Shabbat in public, and we always 
took care not to do any labour on the Holy Shabbat, 
except for crucial needs such as supplying water to 
the residents… We use a 'Goy Shabbat'… We have 
to appoint a committee to organize the religious 
matters…". Signed by Dizengoff, and stamped with 
the Tel Aviv Municipality stamp. Typewritten with a 
handwritten correction. Leaf, x cm. Good condi-
tion. Creases, small tear.

Opening Price: $250

'גוי-שבת'... תברא קומיסיה לסדור הענינים הדתיים...". חתומה בידי דיז־
נגוף, עם חותמת של עיריית תל אביב. המכתב מודפס במכונת כתיבה, 

עם תיקון בכתב-יד. דף 21X28 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, קרע קטן.

פתיחה: $250

208. Street-Notices – Meir Dizengoff 's Health 

Condition 

. Missive of gratitude and greetings, by Meir 
Dizengoff. February-March . "To those who 
showed interest in my condition during my sick-
ness…". Typewritten and stenciled, on official sta-
tionery of the Tel Aviv municipality.

- . Four notices for public distribution, stenciled 
handwriting. Tel Aviv, September . Amongst 
them: notices ,  and  "About the health condi-
tion of Mayor Mr. M. Dizengoff" – "since this morn-
ing there was no improvement. – the situation con-
tinues to be very worrisome", and another notice, 
"Rabbi Meir ben Ya'akov Dizengoff is Gone".
Size varies. Fair-good condition. Foxing-stains, tears 
or folds at bordes and corners.

Opening Price: $200

208. מודעות-רחוב – מצב בריאותו של מאיר דיזנגוף
[פברואר- תרצ"ה  אדר  דיזנגוף.  מאיר  מאת  וברכה,  תודה  1. אגרת 
מארס 1935]. "לכל אלה אשר... התענינו במצבי בימי מחלתי...". מודפסת 

במכונת-כתיבה ומשוכפלת, על נייר-מכתבי רשמי של עיריית תל-אביב.
תל- בסטנסיל.  משוכפל  כתב-יד  ברחוב,  לתלייה  מודעות  2-5. ארבע 

של  בריאותו  "למצב  ו-8   5  ,4 מודעות  ביניהן:   .1936 ספטמבר  אביב, 
שנוי  כל  חל  לא  הבֹקר  הודעת  "מאז   – דיזנגוף"  מ.  מר  העיריה  ראש 
לטובה. – המצב מתמיד להיות מדאיג מאד" ומודעה נוספת, "רבי מאיר 

בן יעקב דיזנגוף איננו". 

גודל משתנה. מצב בינוני-טוב. כתמי-חלודה, קרעים או קפלים בפינות ובשוליים. 

פתיחה: $200
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209. ימי-אבל לזכר מאיר דיזנגוף 
אבל כללי למשך שלשה ימים בתל-אביב, על מות מיסד העיר ונשיאה, 

ר' מאיר דיזנגוף ז"ל. מודעה עירונית מס' 20, יום ד', 23.09.1936.
"כל תושבי תל-אביב מתבקשים לא לנגן במשך ימי האבל בשום כלי 
נגינה, וכלי הרדיו בכללם. כל בתי השעשועים יהיו סגורים בימים אלה, 
ובבתי-הקפה לא תשמע נגינה". מודעה גדולה לתליה על לוח מודעות, 

94X62.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. מקופלת. קרעים קלים בקוי הקיפול. 

פתיחה: $150

210. ארונו של מאיר דיזנגוף והרבנים הראשיים – תצלומים 
מאת וולטר ָצֵדק

4 תצלומים המתעדים את הרבנים הראשיים של העיר תל-אביב, רבי 
של  לארונו  סמוך  עמיאל,  אביגדור  משה  ורבי  עוזיאל  חי  מאיר  בן-ציון 
 ,(16 רוטשילד  (שדרות  בביתו  דיזנגוף,  מאיר  תל-אביב,  עיריית  ראש 

מאת הצלם וולטר ָצֵדק. [תל-אביב, ספטמבר 1936]. 
מאחור  חתומים  שלשה  אוסישקין.  מנחם  גם  נראה  התצלומים  באחד 
בחותמת הצלם, Foto W. Zadek, והרביעי חתום בידי הצלם, בעפרון. 

18X12 ס"מ, מצב טוב. קמטים. חלק מהשוליים גזורים באופן לא אחיד. 

פתיחה: $750

209. Mourning Days in Memory of Meir Dizengoff

General mourning for three days in Tel Aviv, in 
memory of the founder of the city and its presi-
dent, Rabbi Meir Dizengoff. Municipal notice no. 

, Wednesday, . . .
"Citizens of Tel Aviv are requested not to play 
music during the mourning days... All entertain-
ment houses will by closed during these days, and 
no music will be played in coffee-houses". A large 
notice for hanging on a bulletin board, X . cm. 
Good condition. Several stains. Folded. Slight tears at 
folding-lines.

Opening Price: $150

210. Dizengoff's Coffin and the Chief Rabbis – 

Photographs by Walter Zadek 

 Photographs documenting the chief Rabbis of 
Tel Aviv, Rabbi Ben- Zion Meir Hai Uziel and Rabbi 
Moshe Avigdor Amiel, next to the coffin of Tel Aviv 
mayor, Meir Dizengoff, in his house (Rothschild 
Blvd. ), by the photographer Walter Zadek. [Tel 
Aviv, September ].
Menachem Ussishkin is seen in one of the photo-
graphs. Three photographs are ink-stamped on 
the reverse by the photographer, Foto W. Zadek, 
the fourth is hand-signed by the photographer in 
pencil. X cm, good condition. Creases. Part of the 
margins are cut unevenly. 

Opening Price: $750
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211. תחנת הרכבת ביפו ובתי תל-אביב הראשונים
אינו  ה-20].  המאה  של  העשרה  [שנות  ביפו,  הרכבת  תחנת  תצלום 

חתום ואינו מתוארך.
חבושות  דמויות  שתי  נראות  התחנה")  "מתחם  (כיום  המבנה  בחזית 
 28.5X22 .תרבושים, ברקע נראים בתיה הראשונים של העיר תל-אביב

ס"מ, מצב טוב. מודבק על קרטון 35.5X28 ס"מ, נזקים קלים בשוליו. 

פתיחה: $150

211. Jaffa Train Station and Tel-Aviv’s First 

Houses

Photograph of the Jaffa train station, [ ’s]. 
Unsigned and undated.
The photo features two people wearing a Tarbush, 
standing in front of the building, the first houses 
of Tel-Aviv can be seen in the background of 
the photo. x . cm, good condition. Glued to a 

x . cm, slight damages on the edges.

Opening Price: $150

212. Photograph of the Mounting of the " Tel Aviv 

Municipality" Sign – Walter Zadek, 1925

Photograph of the mounting of the " Tel Aviv 
Municipality" sign on the municipality building. 
Photographer: Walter Zadek. Tel Aviv, .
The design of the city emblem on the sign was by 
the artist Nahum Gutman and his father, Simcha 
Ben Zion. The emblem consists of a gate and a 
lighthouse, seven stars and the words "Evnech 
VeNivnet". The ceramic work was done by "Bezalel" 
artists in Jerusalem. The old municipality building 
– also known as "Beit A. Skura" (  Bialik Street) – 
was built in  by the architect M. Cherner and 
served as the seat of the Tel Aviv Municipality 
during the years - . Since , it is home to 
the Museum of the History of Tel Aviv-Jaffa. Signed 
on the reverse with photographer's stamp, "Foto 
W. Zadek" and annotated in pencil in German. 

x cm. Good condition. Stains, crease at border.

Opening Price: $250

212. תצלום קביעת השלט "עירית תל אביב" - וולטר צדק, 
1925

תצלום קביעת השלט "עירית תל אביב" על מבנה העיריה. צלם: וולטר 
צדק. תל אביב, 1925.

עיצוב סמל העיריה המופיע על השלט נעשה בידי הצייר נחום גוטמן 
שבעה  ומגדלור,  משער-כניסה  מורכב  הסמל  בן-ציון.  שמחה  ואביו, 
אמני  בידי  נעשתה  הקרמיקה  מלאכת  ונבנית".  "אבנך  והמלים  כוכבים 
"בצלאל", ירושלים. בית העירייה הישן של העיר תל אביב הנקרא גם 
בידי  תרפ"ה  בשנת  נבנה   ,(27 ביאליק  (רחוב  סקורה"  א.  "בית  בשם 
1925- השנים  בין  אביב  תל  עירית  כמשכן  שימש  צרנר,  מ.  האדריכל 
1965 ומשמש מאז שנת 1971 כמוזיאון לתולדות תל-אביב-יפו. חתום 
בצדו האחורי בחותמת הצלם Foto W. Zadek וכן מתואר בעפרון, 

בגרמנית. 18X24 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קמט בשוליים.

פתיחה: $250
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213. וולטר ָצֵדק – יריד המזרח
7 תצלומי שחור-לבן מאת הצלם וולטר ָצֵדק. תל-אביב, [אמצע שנות 

ה-30]. 
מציגים את מבני "יריד המזרח" וביתניו השונים. חתומים מאחור בעפרון 
בחתימת-ידו של הצלם, למעט אחד, החתום בחותמת הצלם ומתואר. 

גודל משתנה, 16.5X11 ס"מ בממוצע. מצב טוב. 

פתיחה: $300

213. Walter Tzadek – The Levant Fair

 black and white photographs by the photogra-
pher Walter Tzadek. Tel Aviv, [mid  s]. Presents 
the structures of the Levant Fair and its various 
stalls. On reverse side, the photographer signed 
in pencil, with the exception of one photograph 
which has his stamp and a description. Varied size, 
average X . cm. Good condition.

Opening Price: $300

214. The Ceremony of Planting Trees in Chen 

Boulevard in Tel Aviv, 1937 – Himmelreich  

 photographs of the ceremony of planting trees in 
Chen Boulevard in Tel Aviv, . 
Three are stamped on the back with photographer 
stamps: Alfons Himmelreich, Lipschutz & Fett, and 
Photo Arda. Attached: a photocopy of the ceremo-
ny from the JNF book. . X cm, X cm, X cm. 
Good condition, varied.

Opening Price: $100

215. Photograph of the Levinsky Teachers 

Seminary Building – Yitzchak Kalter

A photograph of Seminar Levinsky on Ben Yehuda 
Street in Tel Aviv, [c. ].
The building was planned by Ya'akov Ben Sira 
(Shiffman), who was the Tel Aviv City Engineer 
for  years, from -  and led the imple-
mentation of international style in building the 
city. Seminar Levinsky for education dwelled in 
this building from - . The reverse side has 
Yitzchak Kalter's stamps. X cm. Good condition. 
Description and various inscriptions on reverse side. 

Opening Price: $120

214. טקס נטיעת שדרות ח"ן בתל-אביב, 1937 - הימלרייך
4 תצלומים מטקס נטיעת שדרות ח"ן בתל-אביב, 1937.

הימלרייך,  אלפונס  הצלמים:  בחותמות  מאחור  חתומים  מהם  שלשה 
Lipschutz & Fett, פוטו ארדה. מצורף: צילום הטקס מתוך ספר 

הקק"ל. 18X12.5 ס"מ, 14X9 ס"מ, 23X17 ס"מ. מצב טוב, משתנה. 

פתיחה: $100

215. תצלום מבנה סמינר לוינסקי למורות – יצחק קלטר
 1938] בתל-אביב,  בן-יהודה  ברחוב  לוינסקי"  "סמינר  בנין  תצלום 

בקירוב]. 
הבנין תוכנן בידי יעקב בן-סירה (שיפמן), שהיה מהנדס העיר תל-אביב 
במשך 21 שנה, משנת 1929 ועד לשנת 1950, והוביל את אימוץ הסגנון 
בין  זה  בבניין  שכן  לחינוך  לוינסקי"  "סמינר  בעיר.  בבנייה  הבינלאומי 
בצדו  חתום  ה'.  עירוני  ביה"ס  במבנה  שוכן  וכיום   ,1938-1980 השנים 
מתואר,  טוב.  מצב  ס"מ.   24X17 קלטר.  יצחק  הצלם  בחותמות  האחורי 

רישומים שונים בצדו האחורי. 

פתיחה: $120

216. הקמת ופתיחת נמל תל-אביב - אוגדן גלויות 
14 גלויות המציגות את תהליך בניית נמל-תל-אביב במהלך שנת 1936. 

עברית ואנגלית.
על  וכו'.  המזח  בניית  הדרים,  משלוח  המתארים  שחור-לבן  תצלומי 
עטיפת האוגדן נדפס הִּכתּוב "ברגשי הערצה מאת ועד תל-אביב לנמל 
בלבד  קלים  נזקים  מאד.  טוב  מצב  בע"מ".  מפעלי-ים  אוצר  ותחבורה, 

לעטיפה. בצדן האחורי של כל הגלויות חתום בכתב יד "גאולה". 

פתיחה: $200
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216. Postcard Binder - The Establishment and 

Opening of Tel Aviv Port 

 Postcards presenting the process of building the 
port of Tel Aviv during . Hebrew and English.
Black and white photographs showing citrus trans-
port, building of the wharf etc. The postcards are 
bound together in a binder, captioned "With the 
compliments of the harbor and communications 
council of Tel-Aviv and the marine trust Ltd.". Very 
good condition. Slight damages to cover. On the re-
verse side of all the postcards appears a handwritten 
inscription "Geula".

Opening Price: $200

217. תזמורת – "אגודת מכבי תל-אביב", שנות ה-30
1. תצלום "תזמורת אלימלך קופרשטין, אגודת מכבי תל-אביב". צלם: 
קו־ שמאי  התזמורת:  "מפקד  פוטו-מונטאז'.  עבודת  סטודיו.  אלכסנדר 
פרשטין, המנצח: חיים סטרכלביץ". מצורפת רשימת הנגנים בתזמורת. 

39X30 ס"מ, מצב בינוני-גרוע, קרעים בשוליים. 
תל- מכבי  אגודת  של  גרנדיוזי"  ריקודים  ל"נשף  כניסה  2-3. כרטיסי 
אביב ולנשף השנתי של מכבי תל-אביב, שניהם בהשתתפות תזמורת 

אלימלך קופרשטין, 1936, 1937. מצב טוב. 

פתיחה: $150

217. Orchestra – "Maccabi Tel-Aviv Association", 

1930's  

. Photograph of "Elimelech Kuperstein's 
Orchestra, Maccabi Tel-Aviv Association". 
Photographer: Alexander Studio. Photo-montage. 
"Orchestra commander: Shamai Kuperstein, con-
ductor: Haim Strachlevitch". Attached is a list of the 
orchestra musicians. X cm, fair-poor condition, 
tears at borders.

- . Entrance tickets to a "Grandiose Dancing Ball" 
of Maccabi Tel-Aviv Association and the yearly ball 
of Maccabi Tel-Aviv, both with the participation of 
Elimelech Kuperstein, , . Good condition.

Opening Price: $150

218. עדלאידע בתל-אביב
העד־ תהלוכת  את  המתעדות   (Real Photo) מצולמות  גלויות   19

לאידע בתל-אביב, [שנות ה-30].
אמריקה,  יהדות  רוסיה,  "יהדות  קדם",  בימי  ישראל  "שבטי  המיצגים:  בין 
יהדות ארץ ישראל", "והיה באחרית הימים", מיצג קק"ל, ועוד. מצב משתנה. 

פתיחה: $250

218. Adloyada in Tel Aviv, 1930's  

Nineteen real-photo postcards documenting the 
Adloyada Parade in Tel Aviv, [ 's].
Amongst the floats: "Tribes of Israel in Ancient 
Times", "Jewry of Russia, America and Eretz Israel", 
JNF, and more. Condition varies.

Opening Price: $250

219. תל-אביב – תצלומי שחור-לבן, שנות ה-20-30
[שנות  בתל-אביב,  שונים  אתרים  של  איכותיים  שחור-לבן  תצלומי   8

ה-20-30]. 
ביניהם: בית הכנסת הגדול בשעת לילה; עדלאידע 1935; חגיגת הבאת 
ביכורים וריקודים מזרחיים; בניית נמל תל-אביב; טקס נטיעות; שכונת 
נורדיה; רחוב בוגרשוב; מבני "יריד המזרח". גודל ממוצע 17.5X11.5 ס"מ, 

מצב משתנה, טוב. 

פתיחה: $240
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219. Tel-Aviv – Black and White Photos, 

1920s-1930s

 High quality black and white photos of various 
Tel-Aviv sites, [ ’s- ’s]. 
Photos featuring: the Great Synagogue at night; 
Adloyada ; Bikurim celebration and Oriental 
dancing; the construction of the Tel-Aviv Harbor; 
tree planting ceremony; the Nordiya neighborhood; 
Bugrashov street; “Yerid Ha-Mizrah” buildings. 
Average size . x . cm, good, varying condition.

Opening Price: $240

220. תל-אביב – תצלומי שחור-לבן איכותיים 
21 תצלומי שחור-לבן איכותיים של אתרים שונים בעיר תל-אביב, [שנות 

ה-50-60].
דיזנגוף,  צינה  ככר  הקמת  העיריה,  בניין  שונים,  מבנים  הקמת  ביניהם: 
מגדל שלום, היכל התרבות, תחנת הכח רידינג, שוק, מלון דן, הבימה 
ועוד. חלקם תצלומי אויר יחודיים; חלקם חתומים מאחור בחותמת או 
בשמות הצלמים: נחום גוטמן / אפרים (אפרן) אילני. גודל משתנה, רובם 

גדולים (25X20 ס"מ בממוצע). מצב טוב עד טוב מאד. 

פתיחה: $500

220. Tel-Aviv – High Quality Black and White 

Photographs 

 High quality black and white photographs, 
featuring various sites in the city of Tel-Aviv, 
[ ’s- ’s].
The photos represent: the establishment of differ-
ent buildings, the municipal building, the creation 
of Dizengoff Square, Migdal Shalom, the cultural 
center, the market, the Dan hotel, Ha-Bima theater 
and more. Some are unique aerial photos; some are 
signed or stamped on the verso by the photogra-
phers: Nachum Guttmann / Ephraim (Efren) Ilani. 
Varying sizes, most are big ( x cm average). Good 
to very good condition.

Opening Price: $500

221. בניית מגדל שלום
בתל- מאיר  שלום  מגדל  הקמת  את  המתעדים  שחור-לבן,  תצלומי   5
אביב, וסביבותיו. [שנות ה-60]. שלשה מהם חתומים בחותמת סוכנות 

"סלע" לצילומי עתונות. 18X13 ס"מ בממוצע, מצב טוב. 

פתיחה: $150

221. Construction of the Shalom Tower 

 Black and white photos, documenting the con-
struction of Tel-Aviv’s Shalom Meir Tower [Migdal 
Shalom] and its surroundings. [ ’s]. Three of 
them are stamped by the “Sela” journalistic photo 
agency. X cm average, good condition.

Opening Price: $150

222. הקמת הרכבל בתל-אביב
13 תצלומי שחור-לבן המתעדים את הקמת הרכבל המקשר בין לונה-

פארק תל-אביב לגני התערוכה, תל-אביב, [ראשית שנות ה-60]. 
בשנת 1962, עם חנוכת גני התערוכה החדשים בתל-אביב, נבנה במקום 
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222. Construction of a Cable Car in Tel-Aviv

 Black and white photographs documenting the 
construction of a cable car between the Tel-Aviv 
amusement park and the Exhibition Grounds, Tel-
Aviv, [early 's].
In , when the new Exhibition Grounds in Tel-
Aviv were inaugurated, a Cable Car was construct-
ed for the first time in Israel for riding above the 
venue. Some of the photographs are ink-stamped 
"Yanovsky & Berman, Metal Works Co. Ltd.". 

X cm. Very good condition.

Opening Price: $150

הציבור  המתחם.  מעל  כבל  הנוסעות  קרוניות  מתקן  בארץ  לראשונה 
הוזמן להמציא מלה עברית חדשה, שתשמש כשם לאותו מתקן. המלה 
קיבוץ  חבר  עמיבר,  עמנואל  של  המצאתו  אך  "רחף",  היתה  שנבחרה 
ֶבל", שזכתה במקום השני, אומצה בידי הציבור והאקדמיה  דגניה ב', "ַרכֶּ
ללשון העברית ונכנסה למילון. חלקם חתומים בצדם האחורי בחותמת. 
"ינובסקי את ברמן, חברה למוצרי מתכת בע"מ". 14X9 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $150

223. The Cameri Theatre – Photo Album

Forty large, good quality photographs taken during 
various productions of the Cameri Theatre, late 

s to s: "Hu Halach BaSadot", "Katov 
Be'Einechem", "Hazmana LaArmon", "Harpatka 
BaKirkas", "Chips im kol Davar", "Mesibat Yom 
Huledet", "Adam LeChol Et", "Kulam Hayu Banay", 
"HaMillionerit", "Kazot Hayta Ima", and more. 
Amongst the photographed actors are some of the 
leading figures in Israeli theatre: Hana Maron, Arik 
Lavie, Rachel Attias, Oded Teomi, Yehudah Fuchs 
and others. Ink-stamped or hand-signed by the pho-
tographers: "Mula et HaRamati", "Alex Goitlieb", "T. 
Brauner", "Studio Alexander", "Keren-Kidron", "Sam 
Frank". Included are  theatre programmes for the 

223. תיאטרון הקאמרי - אלבום תצלומים
של  שונות  הצגות  במהלך  שצולמו  וגדולים,  איכותיים  תצלומים   40
הלך  "הוא  ה-60:  שנות  עד  ה-40,  שנות  סוף  "הקאמרי",  תיאטרון 
בשדות", "כטוב בעיניכם", "הזמנה לארמון", "הרפתקה בקרקס", "צ'יפס 
בני",  היו  "כולם  עת",  לכל  "אדם  הולדת",  יום  "מסיבת  דבר",  כל  עם 

"המיליונרית", "כזאת היתה אמא", ועוד.
בין השחקנים המצולמים, כמה מן השמות הבולטים בתיאטרון הישראלי: 

חנה מרון, אריק לביא, רחל אטאס, עודד תאומי, יהודה פוקס ואחרים.
הרמתי",  את  "מולה  בחתימת-ידם:  או  הצלמים  בחותמות  חתומים 
"Alex Goitlieb", "T. Brauner", "סטודיו אלכסנדר", "קרן-קדרון", 

 ."Sam Frank"
מצורפות 10 תוכניות של התיאטרון, להצגות: "הדה גאבלר", "הוא הלך 
בשדות", "כטוב בעיניכם", "צ'יפס עם כל דבר", "הזמנה לארמון", "אדם 
לכל עת", "כולם היו בני", "אני והסרג'נט", "מרי מרי" ו"מסיבת יום הולדת".

מצב טוב. גודל התצלומים משתנה. רובם גדולים (28X22.5 ס"מ בממוצע).

פתיחה: $1500

plays: "Heda Gabler", "Hu Halach BaSadot", "Katov 
Be'Einechem", "Chips im kol Davar", "Hazmana 
LaArmon", "Adam Lechol Et", "Kulam Hayu Banay", 
"Ani VeHasergeant", "Mary Mary" and "Mesibat 
Yom Huledet". Good condition. Size of photographs 
varies; most are large (average size x . cm).

Opening Price: $1500
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224. מוזיאון תל-אביב לאמנות – אוסף תצלומים
 19 ביום  לאמנות  תל-אביב  מוזיאון  פתיחת  מטקס  תצלומים   118
ותצלומים  המוזיאון  מאוספי  פריטי-אמנות  תצלומי   ;1971 באפריל 

מתערוכות שונות שנערכו במהלך שנות ה-60-70. 
בין המצולמים: גולדה מאיר, אבא אבן, זלמן שז"ר, חיים וחוה גמזו, דוד 
קסטל,  משה  רובין,  ראובן  נמיר,  ומרדכי  אורה  תצלומים),  בן-גוריון (16 
רובין,  ראובן  הצייר  הקדשת  עם  תצלום  תומרקין,  יגאל  פרס,  שמעון 
שרים  נראים  בהם  תצלומים  ועוד  ליפשיץ,   ז'ק  מתערוכת  תצלומים 
רובם  איכותיים,  תצלומים  ותורמים.  שגרירים  אמנים,  וחברי-כנסת, 

גדולים וחתומים בחותמות צלמים שונים.  גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $600

225. חוקת ידידי מוזיאון תל-אביב לאמנות ודו"ח כספי, 
1947

 .Friends of the Tel-Aviv Museum of Art – Constitution
[ידידי מוזיאון תל-אביב לאמנות – חוקה]. [תל-אביב, 1947?].

שש-עשרה תקנות אגודת ידידי מוזיאון תל-אביב לאמנות. מצורפים שני 
דפים עם העתק דין-וחשבון כספי של המוזיאון מנובמבר 1947, ובו פירוט 

יצירות-אמנות שנרכשו. 4 עמ', [2] דף, 28 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $100

224. Tel Aviv Museum of Art – Collection of 

Photographs 

One-hundred and eighteen ( ) photographs 
taken at the opening ceremony of the Tel Aviv 
Museum of Art on April , ; photographs of 
artifacts from the museum's collection and photo-
graphs of different exhibitions from the s- s.
Amongst those photographed: Golda Meir, Abba 
Eben, Zalman Shazar, Haim and Chava Gamzu, 
David Ben-Gurion (  photographs), Ora and 
Mordechai Namir, Reuven Rubin, Moshe Kastel, 
Shimon Peres, Yigal Tumarkin, and others in which 
ministers and Knesset Members are seen as well as 
artists, ambassadors and donors. One photograph 
with a dedication by painter Reuven Rubin. Good 
quality photographs, most of them large and ink-
stamped by various photographers. Size varies, 
good condition.

Opening Price: $600

225. Friends of the Tel-Aviv Museum of Art – 

Constitution and Financial Report, 1947

Friends of the Tel-Aviv Museum of Art – Constitution. 
[Tel Aviv, ?].
Sixteen regulations of the Friends of the Tel Aviv 
Museum of Art Association. Included are two 
leaves with the museum's financial report, dated 
November , with a list of works of art pur-
chased by the museum. pp, [ ] leaves, cm. Good 
condition. Some stains.

Opening Price: $100

226. Books About Tel Aviv – Many Photographs  

Tel Aviv-Jaffa, photographs: W. Braun, illustrations: 
L. Shwerin, introduction: A. Karmon (two different 
copies); Avo Beitcha,  synagogues in Tel Aviv-
Jaffa, by Ya'akov Talmi; Tel Aviv, Anashim VeIram 
(photo album); Photographs of Eretz Israel, Tel 
Aviv, by Dr. A. Machner, set by A. Valish, Tel Aviv: 
"Ma'on"; Tel Aviv Mon Amour, photographs by Joel 
Kantor – signed and numbered copy. Sizes and con-
ditions vary.

Opening Price: $150

226. ספרים בנושא תל-אביב – תצלומים רבים
תל-אביב-יפו, צילומים: ו. בראון, רישומים: ל. שוורין, מבוא: א. קרמון (שני 
עותקים שונים מעט); אבוא ביתך, שט"ר (509) בתי-כנסת של תל-אביב-
יפו, מאת יעקב תלמי; תל-אביב, אנשים ועירם (אלבום תצלומים); תמונות 
ארץ-ישראל, תל-אביב, מאת ד"ר א. מכנר, הסדור מאת א. וליש. הוצאת 
"מעון", תל-אביב; Tel Aviv Mon Amour, תצלומים מאת יואל קנטור 

(Joel Kantor) – עותק חתום וממוספר. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150
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227. מודעות, שלטים ופרסומות – תל-אביב – אוסף גדול 
ומגוון 

132 מודעות, שלטים ופרסומים שנדפסו בבית המלאכה של הרב צבי 
קופשטיק בתל-אביב, שנות ה-20 וה-30. 

האוסף כולל פריטים שנדפסו על נייר או קרטון, וביניהם: מודעות פר־
סומיות לבתי-ספר, מורים וגנים בתל-אביב, מודעות בנושא בניין, קבלנים 
ומהנדסים; בתי-כנסת וטליתות; תוכניות אירועים וחנוכת בניין האופרה; 
שלטים מודפסים על קרטון עם שמות עובדי ומשרדי עיריית תל-אביב 
כתבי-עת,  מזון;  בנושא  פרסום  מודעות  העיר),  ראש  של  שלט  (כולל 
למסעדות  פרסומות  לבחירות;  מועמדים  רשימות  ועתונים;  ספרים 
ותפריטים של בתי-קפה, טפסים שונים, כרטיסים, ועוד מודעות במגוון 
גודל  והתקופה.  החברה  אופי  את  היטב  המייצג  עשיר,  אוסף  נושאים. 
משתנה, 17X10 ס"מ עד 41X25 ס"מ; מצב בינוני עד טוב. ברובם חורי-תיוק, 

קמטים וכתמי-חלודה.

פתיחה: $800

227. Announcements, Signs and Advertisements 

– Tel Aviv – Varied Collection 

One-hundred and thirty-two ( ) announcements, 
signs and advertisements printed in the workshop 
of Rabbi Zvi Kopshtik in Tel Aviv, s and s.
The collection includes items printed on paper or 
cardboard, amongst them: Advertisements for 
schools, teachers and kindergartens in Tel Aviv; 
announcements concerning construction, con-
tractors and engineers; synagogues and Talitot; 
events and the inauguration of the opera building; 
cardboard signs printed with names of workers and 
offices of the Tel Aviv municipality (including the 
name plate of the mayor); food advertisements; 
periodicals, books and newspapers; names of elec-
tions candidates; advertisements for restaurants; 
cafe menus; various forms, tickets, and numerous 
other items. This rich, diverse collection reflects 
the spirit of society and the period. Size varies, 

x  to x cm; fair to good condition. Most items 
have filing holes, creases and foxing marks.

Opening Price: $800

228. הקמת מצבת קברו של אחד העם, 1928 – כרזה
של  קברו  על  המצבה  הקמת  לטקס  לבוא  הקהל  את  מבקשים  "הננו 
אחד-העם ז"ל, שיהיה בחצר בית הקברות [טרומפלדור] ביום הראשון 

כ"ט טבת [תר]פ"ח". 
מודעה מטעם עיריית תל-אביב והועדה של בית אחד העם. באותו יום 
נערכה תהלוכה, ובשעה 15:00 נשא דברים המשורר חיים נחמן ביאליק. 

45X30 ס"מ, מצב טוב. ממוסגרת. 

פתיחה: $100

228. Erecting the Tombstone on the Grave of 

Achad Ha'am, 1928 – Poster

"We hereby request the congregation to come to 
the ceremony of erecting the tombstone on the 
grave of Achad Ha'am, which will take place in the 
courtyard of the cemetery [Trumpeldor] on Sunday, 
the th of Tevet .
A notice by the Tel Aviv Municipality and the com-
mittee of Beit Achad Ha'am. That same day, a pro-
cession took place and at : pm, Chaim Nachman 
Bialik spoke. X cm, good condition. Framed. 

Opening Price: $100

227
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הגימנסיה – תחיית התרבות העברית / שלמה שבא
חידושים   בשכונתם  וחידשו  דרכם  פי  על  הציונית  המולדת  את  לבנות  רצו  תל-אביב  מייסדי 
ושדרה  סלולים  רחובות  לפניהם,  ומדרכות  מרווחים  בתים  לבנות  המודרניות:  העולם  כבערי 
חוצה אותם, גינות בחצרות וביוב ומים זורמים בבתים, ובמקום הגבוה ביותר בעיר נבנתה הגימ־

נסיה, סמל לתחיית התרבות העברית החדשה. לפי הצעתו של פרופ' שץ מבית הספר לאמנות 
בירושלים, נבנו  בחזיתה שני עמודים, "בועז" ו"יכין" כמו בבית-המקדש הקדום. 

בשרשרת  הראשי  הרחוב  את  סגרו  בשבתות  ודתיים -  מסורתיים  אנשים  היו  תל-אביב  תושבי 
לא  לתל-אביב  הראשונות  השנים  בחמש-עשרה  אבל  לעיר,  להיכנס  רכב  כלי  על  ואסרו  ברזל 
הקימו בית-כנסת, אלא התפללו בצריף או בחדרי מגורים. הם ראו בתחיית התרבות העברית את 
העיקר לאותו זמן ובגימנסיה העומדת בראש הגבעה - את סמלה; ובגימנסיה המו חיים רבים, 
חלק ממוריה היו דוקטורים שדנו מה דמות תהיה לחינוך העברי, אחרים היו סופרים חשובים 
ואחרים חידשו מקצועות לא ידועים בין היהודים, כמו שירה, ספורט וטיולים. גם תזמורת היתה 
בבית-הספר ובכל יום שישי עברה ברחוב הראשי וניגנה מנגינות עבריות; ואל התלמידים  בני 
העיר הצטרפו צעירים מרוסיה ומארצות הגולה, שהוריהם שלחום לארץ כדי שיתחנכו בגימ־

ברוסיה  היהודים  על  השלטונות  שאסרו  האיסורים  משום  וגם  העברית  הרוח  מן  וינחלו  נסיה 
ללמוד בבתי-הספר הגבוהים.

229. אוסף מכתבים– ראשיתה של הגימנסיה העברית ביפו - גימנסיה "הרצליה"
אוסף מכתבים שנשלחו אל ועד הגימנסיה העברית ביפו, רובם ממוענים אל בן-ציון מוסינזון, מנחם שינקין, ד"ר 
יהודה ליב מטמן-כהן וחיים בוגרשוב, מקימי הגימנסיה. 1898 עד שנות העשרה, מרבית המכתבים מהשנים 

.1905-1910
המכתבים כוללים פניות שונות ובהן בקשות להתקבל כתלמידים או כמורים בגימנסיה, המלצות, ברכות שונות, 
גיוס "לעבוד בצבא העותמני", ועוד – שנשלחו מרחבי העולם היהודי - וינה, קושטא, ברשד (אוקראינה), סט. 
פטרבורג, מוסקבה, מינסק, אודסה, אלכסנדריה, רוסגוק (בולגריה), ומקומות נוספים. באחד המכתבים מבקש 
השולח: "במטותא מכבודם לענות לי האוכל לבא להתלמד בגמנסיה בלי אמצעים כספים הדרושים לזה... 
הלא זוהי תקותי האחרונה בחיי!... פונה אני לכבוד אדוני הנכבדים לחוס על אברך עני השואף לידע, אשר 

אולי – מי יודע – יביא הרבה פרי לעמנו, לארצנו, לשפתנו וספרותנו!". 
בין הכותבים: יהושע רדלר פלדמן (רבי בנימין), ישראל הלוי טלר, מנחם אוסישקין, סירקין, א"א קבק, מרדכי 
בן הלל הכהן, זליג ויצמן (אחיו של חיים ויצמן), אברהם אלדמע, זלמן אפשטין, ואחרים. סה"כ כ-50 מכתבים 

ומסמכים, גודל ומצב משתנים.
אוסף חשוב ומרתק מראשיתו של בית-הספר העל-יסודי הראשון בארץ ובעולם, ששפת הלימוד בו היתה 

עברית, ממוסדות החינוך החשובים בתולדות עם ישראל בארצו. 

פתיחה: $1200

229
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229. A Collection of Letters – The Initial Years of the Hebrew Gymnasium 

in Jaffa – Herzliya Gymnasium 

A collection of letters that were sent to the Committee of the Hebrew 
Gymnasium in Jaffa, most addressed to Ben Tzion Mosinson, Menachem 
Shanken, Dr. Yehuda Leib Matman-Cohen and Chaim Bograshov, the gymna-
sium's founders. From  continuing into the th century, most of the let-
ters are from - .
The letters address various issues such as requests to be accepted as students 
or teachers at the gymnasium, recommendations, various greetings, conscrip-
tion "to work in the Ottoman army", etc. The letters were sent from all over the 
Jewish world: Vienna, Constantinople, St. Petersburg, Moscow, Minsk, Odessa, 
Alexandria, Rusguk (Bulgaria) and other places. In one of the letters, the sender 
requests: "I request your honor to answer me if I can come to study in the gym-
nasium without the financial means necessary for this… this is the last hope of 
my life! … I apply to the honored masters to have compassion on a poor young 
man who yearns for knowledge, who perhaps – who knows – may yield much 
for our nation, our land, our language and our literature!"
Amongst the people who wrote letters: Yehoshua Radler Feldman (Rabbi 
Binyamin), Yisrael HaLevi Teller, Menachem Ussishkin, Sirkin, A.A. Kabak, 
Mordechai ben Hillel HaCohen, Zelig Weizmann (Chaim Weizmann's brother), 
Avraham Aldema, Zalman Epstein and others. A total of c.  letters and docu-
ments, of varied size and condition. An important and fascinating collection from 
the beginning of the first high school in the world where classes were taught 
in Hebrew, One of the most important educational institutes in the history of 
Jews in their land.

Opening Price: $1200

230. תכניות לימודים - גימנסיה הרצליה - תל אביב, שנות ה-20
שלשה פרסומים של הגימנסיה העברית "הרצליה". תל אביב, 1926-1927.

 ♦ המחלקות.  בכל  הלמוד  ושעות  החומר  של  מדויק  פירוט   -  (1926) תרפ"ו  שנת  הלימודים",  "תכנית 
Memorandum, סקירה כללית על הגימנסיה והמורים בה, עם 14 תצלומים מחדרי הלימוד והתלמידים. 
בסופה רשימת תכניות הלימודים, 1927. אנגלית. ♦ "רשימת ספרי הלמוד" הנדרשים בשנת תרפ"ו (1926), דף 

בודד מקופל לארבעה עמודים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $120

230. Syllabus –Herzlia High 

School – Tel Aviv, 1920's

Three publications of the 
"Herzlia" Hebrew Gymnasium. 
Tel Aviv, - .
Syllabus ( ) – Detailed outline 
of the curriculum and study 
hours in all departments. ♦ 
Memorandum( ) – General 
survey of the school and its 
teachers, with  photographs of classrooms and pupils. At the end appears 
a syllabus. English. ♦ "List of Books" ( ) – List of required reading for the 
school year, single leaf folded into four pages. Sizes and conditions vary; in gener-
ally good condition.

Opening Price: $120
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231. אוסף מכתבים אל הסתדרות "עבריה" – יפו, 1908
מברנו  שעברה  לאחר  "עבריה",  הסתדרות  את  שנשלחו  מכתבים   13

ליפו, תרס"ח 1908.
העברית  בגימנסיה  מורה  מוסינזון,  בן-ציון  המחנך  אל  ממוענים  חלקם 

ביפו וממקימי הגימנסיה העברית "הרצליה". 
מלבוב,  אחרים  באודסה,  "עבריה"  מהוצאת  נשלחו  מכתבים  מספר 

סטניסלב, עתון "הד הזמן" הווילנאי ומהעיר וידין (Vidin, בולגריה).
בראש חלק מהמכתבים נדפסה מטרת ההסתדרות: "מטרת עבריה – 
תחית הלשון העברית בפי 'העם העברי'". המכתבים עוסקים בשאלות 
שנשלח  במכתב  ועוד.  סניפים,  ייסוד  תלמידים,  קבלת  כספית,  תמיכה 
מסטניסלב נכתב "הננו להודיע את הלשכה הנכבדה כי... יסדנו בעירנו 
מתאספים  הננו  וחברות...  חברים  כארבעים  לנו  יש  עבריה...  אגודת 
מדי שבת בשבת ומתוכחים על שאלו שונות, או אחד החברים מרצה 

הרצאה והוכוח מסתעף ממנה...". גודל משתנה ומצב משתנים.
תעודות מענינות מתקופת ראשית החינוך העברי ביפו. 

פתיחה: $400

231. A Collection of Letters to the Ivria Union – 

Jaffa, 1908

 letters sent to the Ivria Union, after its removal 
from Berno to Jaffa, . 
Some of them are addressed to the educator Ben 
Zion Mosinson, a teacher in the Hebrew Gymnasium 
of Jaffa and one of the founders of the Hebrew 
Gymnasium Herzliya.
Several letters were sent from the Ivria Publishers 
in Odessa, others from Lvov, Stanislaw, the Vilna 
newspaper Hed HaZman and from Vidin (Bulgaria). 
The aim of the union is printed at the head of some 
of the letters: "The aim of Ivria – the revival of the 
Hebrew language in the mouths of the Hebrew 
People". The letters deal with questions of finan-
cial support, accepting students, establishing 
branches, etc. Varied size and condition. Interesting 
documents from the beginning of Hebrew educa-
tion in Jaffa. 

Opening Price: $400

232. האקלים של יפו-תל-אביב-שרונה, 1922
האקלים של יפו-תל-אביב-שרונה, מאת ד"ר א. ברוך רוזנשטין. הוצאת 

עיריית תל-אביב, תרפ"ב 1922.
חוברת אודות האקלים של תל-אביב וסביבתה, בהתבסס על התצפיות 
שנת  של  החורף  סוף  עד  משנת 1880  באזור  שנעשו  המטאורולוגיות 
פשה,  ג'מאל  התורכי  המצביא  בפקודת  התושבים...  גרוש  "עד   ,1917
שמאז לא נתחדשו... התצפיות המטאורולוגיות". כולל ביבליוגרפיה של 
מחקרים על האקלים של ארץ ישראל ושרונה וטבלאות-נתונים רבות. 
[2], 19; [2],          , [2] עמ', 24.5 ס"מ. מצב טוב, קרעים קלים בשולי העטיפה. 

פתיחה: $100

XXX

233. Legal Portfolio – Water Supply in Jaffa, 

1940s-50s

Legal documents portfolio – legal claim by Ahmed 
Jabbar Abdul Kader el-Nassli against the Military 
Governor of Jaffa and the Jaffa Municipality. s-

s. Hebrew, English and Arabic.
Ahmed Jabbar, owner of a water well which he dug 
in Jabaliya (Givat Aliya, Jaffa) in - , supplied 
water to the neighborhood through pipes and pumps 
he installed himself, until the municipality started 
supplying water through the same pipes. In  
Ahmed Jabbar and the court reached an agreement 
according to which the Military Governor will lease 
the water pump and pay him a one-time compensa-
tion. Nevertheless, according to these documents it 
seems that the trial continued into the s. Circa 
[ ] leaves, size varies, medium-good condition.

Opening Price: $150

232. The Climate of Yaffo-Tel Aviv-Sarona, 1922

The climate of Yaffo-Tel Aviv-Sarona, by Dr. A. 
Baruch Rosenstein. Published by the Tel Aviv 
Municipality, .
A booklet about the climate of Tel Aviv and its sur-
roundings, based on meteorological observations 
of the area from  until the end of the winter 
of , "until the expulsion of the residents… 
ordered by the Turkish military leader Jamal Pesha, 
and from then the meteorological observations 
were not renewed". The booklet has a bibliography 
of studies about the climate of Eretz Yisrael and 
Sarona and many data charts. [ ], ; [ ], XXX, [ ] 
pages, . cm. Good condition, minor tears to cover 
margins. 

Opening Price: $100

233. תיק משפטי – אספקת מים ביפו, שנות ה-40-50
את  נסלי  אל  קדר  עבדול  ג'בר  אחמד  של  תביעתו   - מסמכים  תיק 
המושל הצבאי ביפו ועיריית יפו. שנות ה-40-50. עברית, אנגלית וערבית. 
אחמד ג'בר, בעל באר מים אשר כרה בעצמו בשנים 1930-1931 בג'בליה 
(גבעת-עליה, יפו), סיפק מים לתושבי השכונה בעזרת משאבה וצנורות 
צינורותיו.  דרך  מים   לספק  העיריה  שהתחילה  עד  בעצמו,  שהניח 
בשנת 1949 הגיעו אחמד ג'בר ובית המשפט להסכם, על-פיו המושל 
הצבאי ביפו חוכר את משאבת המים של ג'בר, על כל חלקיה, ומשלם 
המסמכים,  על-פי  הנראה  כפי  זאת,  עם  חד-פעמי.  תשלום-פיצויים  לו 
המשפט נמשך אל שנות ה-50. כ-[60] דף, גודל משתנה, מצב בינוני-טוב. 

פתיחה: $150
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234. Gymkhana Guide

Civil Guard – Gymkhana Guide. Tel Aviv, Tishrei 
. Booklet describing the Tel Aviv Civil Guard. 

Published on the occasion of the "Gymkhana" auto-
mobile exhibition and competition that took place 
in . Hebrew and English, with advertisements 
and photographs. pp, x cm. Good condition. 
Some stains.

Opening Price: $120

234. מורה דרך לג'ימכאנה
המשמר האזרחי – מורה דרך לג'ימכאנה. תל אביב, תשרי תש"ב 1941.
חוברת המתארת את פעילות המשמר האזרחי בתל אביב. יצאה לאור 
תש"ב.  בסוכות  שנערכה  "ג'ימכאנה"  מכוניות  ותחרות  תערוכת  לרגל 
עברית ואנגלית, עם פרסומות ותצלומים. 14 עמ', 16X24 ס"מ. מצב טוב. 

מעט כתמים. 

פתיחה: $120

מטוסים איטלקיים בשמי העיר / שלמה שבא
אנגליה  גרמניה,  בין  המלחמה  פרצה   1939 בספטמבר  ב-1 
ובני  תל-אביב  לחופי  מעפילים  אניית  הגיעה  למחרת  וצרפת. 
העיר הצליחו למלט ממנה כמה מאות מעפילים, אניה אחרת 
נושאת מעפילים הגיעה אל מול הטיילת כמה חודשים לפני כן 
והמעפילים נתפסו על-ידי הבריטים. בקיץ 1940 הופיעו פתאום 
בשעות אחרי הצהרים בשמי העיר, באור היום, מטוסים איט־
ביניהם  נהרגו,  איש   114 הבחנה,  ללא  פצצות  והטילו  לקיים 
ערבים מיפו ומכפר סומיל שבגבול העיר. כשנה אחר-כך, ביוני 
1941, שוב נערכה התקפה על העיר על-ידי מטוסים איטלקים 

הפעם בלילה, ו-13 נהרגו. מהם זקנים מבית נכים.
236. תל-אביב-יפו – שתי מפות, 1947 

Jaffa Tel Aviv, יפו תל-אביב, שתי מפות זהות בקנה-מידה 1:10,000. 
משנת  חוזרת,  הדפסה  בשנת 1944.  פלשתינה"  "סקר  במסגרת  נעשו 

.1947
מציגות את תל-אביב ורמת-גן. בצפון: מעט מעל קו הירקון; בדרום: עד 
אזור הרחובות יהודה הלוי והחשמל; במזרח: עד בני ברק. 60X78 ס"מ. 

מצב טוב. באחת נזקי-לחות וכתמים, קמטים. מקופלות.  

פתיחה: $100

235. מסמך בדבר הפצצת תל-אביב והפצת כרוזים 
מאווירונים, 1940

חוזר מס' 3 של המחלקה לעתונות והסברה של הועד הלאומי. ירוש־
לים, ט"ו אלול ת"ש 18.09.1940.

6 עמודים משוכפלים בסנטסיל, סקירת המאורעות בתל-אביב: תוצאות 
האיטלקים  הכרוזים  בתל-אביב,  ההפצצה  המטוסים,  למפעל  המגבית 
שהוגשו  דרישות  הכרוזים),  נוסח  (כולל  ביפו  אווירונים  ע"י  שהופצו 
ההפצצה  לנפגעי  רכוש  לנזקי  פיצויים  אווירית,  להתגוננות  לממשלה 
בחיפה ותל-אביב, ועוד. כיתוב באנגלית בכתב יד בצדו האחורי. 6 דף, 26 

ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. חורי-תיוק.

פתיחה: $120

235. Document Concerning the Bombardment 

of Tel Aviv and the  Distribution of Leaflets from 

Airplanes, 1940

Memorandum no. , published by the Press and 
Propaganda Department of the Jewish National 
Council. Jerusalem, September , .
Six stenciled pages with a survey of events in Tel 
Aviv: Result of fund-raising for an airplane plant, 
the bombardment of Tel Aviv, Italian leaflets dis-
tributed from airplanes in Jaffa (with the leaflets' 
texts), demands submitted to the Mandate govern-
ment regarding defense against air raids, compen-
sation for damages caused by the bombardment of 
Tel Aviv and Haifa, and more. Handwritten text in 
English on the reverse.  leaves, cm. Good condi-
tion, stains, filing-holes.

Opening Price: $120

236. Tel Aviv-Jaffa– Two Maps, 1947  

Tel Aviv-Jaffa, two identical maps (scale : , ). 
Drawn for the "Palestine Survey" in . Reprint 
of .
The maps show Tel Aviv and Ramat Gan, bordered 
on the north by the Yarkon River; Yehuda Halevi and 
HaChashmal streets on the south; and Bnei Brak to 
the east. x cm. Good condition. Moisture-marks, 
stains and creases to one of the maps. Folded.

Opening Price: $100
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237. סיפוח שכונת מונטיפיורי לתל אביב – מסמך היסטורי
כתב יד, "תמצית הדברים שנדפסו בתזכיר שהוגש לעיריית ת"א בדבר 

סיפוח שכונת מונטיפיורי אליה". תל אביב, ראשית שנות ה-50.
"...המצב בשכונות מונטיפיורי פרוע... אין מדרכות בשכונה... הבצות גדולות 

ומבאישות, השדרות מימי השר... עזובות, העזים אוכלות את הענפים...". 
על   1925 בשנת  הוקמה  "גנניה")  הקודם  (ובשמה  מונטיפיורי  שכונת 
בשנת  מונטיפיורי  משה  השר  שרכש  מונטיפיורי"  "פרדס  של  מקומו 
תל- בגבולות  תכלל  היא  כי  צו  יצא  השכונה  הקמת  עם  כבר   .1855
אביב, אך חלק מתושבי המקום התנגדו לכך והדבר לא התבצע בפועל. 
השכונה באופן מלא רק ב-1943 וגם זאת כפי העולה  בפועל סופחה 
מכתב יד זה רק לאחר מאבקים ומחלוקות. דף נייר, 33.5X10 ס"מ. מצב 

טוב. כתמים וסימני קיפול.

פתיחה: $120

237. Annexation of Montefiore neighborhood to 

Tel Aviv – Historic Document

Manuscript, "Summary of memorandum handed to 
the Tel Aviv Municipality concerning the annexation 
of Montefiore neighborhood". Tel Aviv, early 's.
"…The situation in Montefiore is rugged…no 
sidewalks…large swamps, the boulevards are ne-
glected …".
Montefiore neighborhood (formerly "Gananya") 
was established in  on the site of the 
"Montefiore Orange Grove" purchased by Moses 
Montefiore in . Upon its establishment an order 
was issued to include the neighborhood within the 
municipal area of Tel Aviv. Some of the inhabitants 
were against this decision and the annexation 
never materialized. The neighborhood was finally 
annexed in , following struggles and disputes 
reflected in this document. Leaf, . x cm. Good 
condition. Some stains and creases.

Opening Price: $120

238. Milk Supply for Tel Aviv, 1943 – Three 

Sketches

 sketches, "Milk supply for Tel-Aviv from private 
dairy-farms according to the scheme for setting-up 
centralized collection stations of milk ( February 

)".
Three sketches that specify the amount of milk 
that arrives in Tel Aviv from private farms in the 
Tel Aviv area and from settlements farther away: 
Kfar Tavor, Raanana, Herzliya, Kfar Saba, Gedera, 
Ekron, Rishon Letzion and other settlements. Two 
are X cm. one is X cm. sketched on parchment 
paper. Very good condition.

Opening Price: $120

238. אספקת החלב בתל-אביב, 1943 – שלשה שרטוטים
בהתאם  פרטיים,  ממשקים  לתל-אביב  החלב  "אספקת  שרטוטים,   3
פברואר  בחדש  ליום  (בליטר  החלב  לרכוז  תחנות  להקמת  לתכנית 

 ."(1943
לתל-אביב  המגיעה  החלב  כמות  את  המפרטים  שרטוטים  שלשה 
ממשקים פרטיים באיזור תל-אביב ובישובים רחוקים יותר: כפר תבור, 
נוספים.  וישובים  ראשל"צ  עקרון,  גדרה,  כפר-סבא,  הרצליה,  רעננה, 
נייר  על  משורטטים  ס"מ,   32X22 בגודל  אחד  ס"מ,   44X32 בגודל  שניים 

פרגמנט. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $120
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239. Varied Collection of Posters – Tel-Aviv, 

1950's 

 Posters. Tel-Aviv (a few from Ramat Gan), late 
's to the 's (mostly from the 's).

Varied collection of posters presenting a wide range 
of areas: Mapam party and the communist party 
political gatherings, announcements about liter-
ary lectures and conferences, re-burial of Peretz 
Smolenskin, proclamations and posters concerning 
supply of milk and ice in Tel-Aviv, festivals, enter-
tainment performances, theatre performances, 
and more. Size varies, most of the collection consists 
of proclamations while some are very large posters, 
not illustrated. Good condition, folded.

Opening Price: $2500

240. Sea Shell with Engraving – Opening of a 

Coffee House in Tel-Aviv, 1930

Zum andenken der Eröffnung des Kaffees [souvenir 
of an opening of a coffee-house], Tel-Aviv, April , 

. German.
Sea shell with engraving, a souvenir of a coffee-
house opening event, probably owned by immi-
grants from Germany. General size: X . cm. Good 
condition. Crack of cm.

Opening Price: $200

239. אוסף כרזות מגוון – תל-אביב, שנות ה-50
שנות  עד  ה-40  שנות  סוף  מרמת-גן),  (מיעוטן  תל-אביב  כרזות.   316

ה-60 (עיקרן משנות ה-50).
של  פוליטיות  אסיפות  תחומים:  של  רחב  מנעד  המציג  מגוון  אוסף 
מפ"ם והמפלגה הקומוניסטית, הודעות על הרצאות ספרותיות וכנסים, 
אספקת  בדבר  וכרזות  כרוזים  סמולנסקין,  פרץ  של  עצמותיו  העלאת 
תיאטרון,  הצגות  בידור,  מופעי  פסטיבלים,  בתל-אביב,  והקרח  החלב 
ועוד. גודל משתנה, חלקם כרוזים וחלקן כרזות גדולות-מימדים, לא מאוירות. 

מצב טוב, רובן מקופלות. 

פתיחה: $2500

240. קונכיה עם חריטה – פתיחת בית-קפה בתל-אביב, 
1930

[מזכרת   Zum andenken der Eröffnung des Kaffees
מפתיחת בית-הקפה], תל-אביב, 1 באפריל 1930. גרמנית.

קונכיה עם חריטה, מזכרת מאירוע פתיחת בית-קפה, כנראה בבעלות 
עולים מגרמניה. גודל כללי: 9X5.5 ס"מ. מצב טוב. סדק של כ-7 ס"מ. 

פתיחה: $200
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242. בית-הכנסת הגדול – תל-אביב – אוסף דו"חות, 
1914-1944

18 חוברות "דין וחשבון" מטעם "הועד לבנין בית הכנסת הכללי בתל-
אביב" ובהמשך מטעם "ועד בית הכנסת הגדול בתל-אביב", תל-אביב, 

.1921-1944
הנסיונות להקמת בית-כנסת מרכזי "לעדת יפו בתל-אביב" החלו כבר 
בשנת 1914, אולם הנחת אבן הפינה לבית הכנסת הגדול (בקרן הר־
מגידוביץ  יהודה  האדריכל  של  בתכנונו  העם)  ואחד  אלנבי 110  חובות 
התקיימה בשנת 1924; בניית בית הכנסת התעכבה מחוסר תקציב (עד 

לקבלת תרומה מהברון רוטשילד), והמבנה נחנך רק בשנת 1928.
אוסף החוברות שלפנינו כולל מידע מקיף אודות הפעולות הראשונות 
להקמת בית-הכנסת, כולל שמות חברי הועד, שרטוטים אדריכליים מו־
קדמים, רשימות-הוצאות מפורטות למן ההלוואה מאפ"ק עבור רכישת 
הקרקע, ההוצאות עבור יישור המגרש, הנחת אבן הפינה, הקמת גדר 

242. The Great Synagogue – Tel Aviv – A 

Collection of Reports, 1914-1944

 booklets of reports of the Committee for the 
Construction of The Great Synagogue in Tel Aviv 
and afterwards on behalf of the Committee of the 
synagogue HaGadol in Tel Aviv, Tel Aviv, - .
The attempts to build a central synagogue for 
"the Yaffo Congregation in Tel Aviv" began in , 
but the laying of the cornerstone for The Great 
Synagogue (at the corner of  Allenby Street and 
Achad Ha'Am) planned by the architect Yehuda 
Magidowitz took place in . The construction 
was delayed from lack of funds (until receiving 
Baron Rothschild's contribution), and the building 
was dedicated only in . 
This collection of booklets has comprehensive 
information about the first steps for the construc-
tion of The Great Synagogue, including name of 
committee members, early architectural sketches, 
detailed lists of expenditures, names of members, 
those who contributed objects, books and those 
who rented seats (until the mid  s). Apparently, 
one of the synagogue's members collected the 
booklets and added handwritten notes and correc-
tions, especially regarding financial data, but also 
about general topics. Volume . cm. restored, new 
cover. Varied condition of booklets, fair-very good. 

Opening Price: $600

241. הגדה של פסח – הראשונה שנדפסה בתל-אביב, 
1929

הגדה של פסח. הוצאת בימ"ס ה. פרידלנדר (רח' לילינבלום 30), תל-
אביב, [תרפ"ט 1929], דפוס "השחר". 

השער  בדף  תל-אביב.  בעיר  שנדפסה  הראשונה  המסורתית  ההגדה 
ציור מגן-דוד. בעמוד ג' איור סדר קערת הפסח, על-פי האר"י ועל-פי 
הגר"א, באותיות רש"י. לב עמ', 16.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, חלקם 
כהים. עטיפה קדמית משוקמת בשוליים, עטיפה אחורית חסרה. כרוכה מחדש 

בכריכה קשה. יערי 2134; אוצר ההגדות 3202.

פתיחה: $120

241. Passover Haggadah – First Haggadah 

Printed in Tel-Aviv, 1929

Passover Haggadah. Published by Bookstore H. 
Friedlander (  Lilienblum Street), Tel-Aviv, , 
"Hashachar" printing press.
The first traditional Haggadah printed in Tel-Aviv. 
A drawing of a Magen David on the title page. On 
page  appears an illustration of the Pesach Plate, 
according to HA"ARI and HAGR"A, in Rashi script. 

pp, . cm. Fair-good condition. Stains, some dark. 
Borders of front cover are restored, back cover is 
missing. Rebound in hard-cover. Ya'ari ; Otzar 
HaHaggadot .

Opening Price: $120

חיי-קודש בתל-אביב
RELIGIOUS LIFE IN TEL-AVIV

ומחסן עבור חומרי המלאכה (בשנים 1914-1921), ועד פירוט שמות 
חברים, תורמי חפצים, ספרים ושוכרי-מקומות-ישיבה (עד אמצע שנות 
ה-40). כפי הנראה, החוברות נאספו בידי אחד מאנשי ועד בית הכנסת, 
אשר הוסיף הערות ותיקונים בכתב-ידו, בעיקר בנוגע לנתונים כספיים, 
אך גם בנושאים כלליים: מספר מקומות הגברים והנשים בבית-הכנסת, 
מצב  חדשה.  בכריכה  משוקם,  ס"מ,   22.5 כרך  הלאה.  וכן  המגרש,  גודל 

החוברות משתנה, בינוני עד טוב מאד. 

פתיחה: $600
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243. בית-הכנסת הגדול – סדר תפילה לחג העצמאות 
הראשון – מחצית השקל

השקל לבנין בית-הכנסת הגדול בתל-אביב. חותמת: "מוקדש  מחצית 
הגדול  לבית-הכנסת  הבנין  שקל   ♦  .[1929] תרפ"ט"  הטיח  לעבודות 
בתל-אביב, [סוף שנות ה-20]. ♦ חוברת "סדר התפלה לחג העצמאות 
ה'  בתל-אביב,  הגדול  בית-הכנסת  מטעם  ישראל",  במדינת  הראשון 
ישראל  מדינת  לשלום  תפלה  ציון  הודיה,  תפלת  כוללת:  תש"ט.  אייר 
בה נזכרים הנשיא ורה"מ בשמותיהם, תפלת אזכרה לחללי המלחמה 

ולקרבנות השואה, ועוד. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150

243. Great Synagogue – First Independence Day 

Prayers Order – Half a Shekel

Half a Shekel for building the Tel-Aviv great syna-
gogue. Ink stamp: Dedicated to plaster [ ]. 
♦ One Shekel for the Tel-Aviv great synagogue, 
[late 's]. ♦ Booklet of "Prayers for the first 
Independence Day" on behalf of the Tel-Aviv great 
synagogue,  Iyar, . Including: Thanksgiving 
prayer, a prayer for Israel's peace mentioning the 
President and Prime Minister by their names, a 
memorial prayer for the war and holocaust victims, 
and more. Size and condition varies.

Opening Price: $150

244. מכתב מפואר לרב אונטרמן מקהלת ליברפול – תל-
אביב, 1946

מכתב לרבי איסר יהודה אונטרמן, מאת קהלת ליברפול, [1946].
לרב אונטרמן  מאד. ניתן  עבה  נייר  על  אמנותי,  מכתב-ברכה בכתב-יד 
אנשי   .1946 בשנת  תל-אביב  העיר  של  הראשי  לרבה  מינויו  לכבוד 
פעי־ על  לו  מודים  חמות,  בברכות  הרב  את  מברכים  ליברפול  קהלת 
מעורבותה  את  גם  ומשבחים  השנים  לאורך  בקהלתם  החשובה  לותו 
כרבה  שימש  אונטרמן  הרב  וילדים.  נשים  למען  בפעילות  הרבנית  של 
של ליברפול משנת 1923 והפך לרוח חיה בקהלה היהודית שם; הוא 

244. An Impressive Letter to Rabbi Unterman 

from the Liverpool Community, 1946   

A letter to Rabbi Isser Yehuda Unterman, by the 
Liverpool community, [ ].
A letter of greeting in artistic handwriting, on very 
thick paper. Given to Rabbi Unterman in honor 
of his appointment as Chief Rabbi of Tel Aviv in 

. The Liverpool community warmly blesses the 
rabbi and thanks him for his important activities in 
their community throughout the years and praise 
his wife's involvement in activities for the benefit 
of women and children. Rabbi Unterman served 
as the rabbi of Liverpool from  and became 
the living spirit of its Jewish community. Later, he 
was elected as Ashkenasi Chief Rabbi of the State 
of Israel. The organizations that signed the letter: 
The Rabbi I. J. Unterman Farewell Presentation 
Committee, The Liverpool Board of Shechita, The 
Liverpool and District Rabbi Sustentation Fund. 

. X cm. Good condition. Stains to corners and few 
creases to margins. 

Opening Price: $180

הקים ארגון-גג לכל הקהלות היהודיות באיזור, ייבא תלמידים מאירופה 
האקדמיה  את  הקים  ואף  המקומית  הישיבה  את  לחזק  על-מנת 
לתלמוד תורה בליברפול. לימים נבחר לכהן כרבה הראשי האשכנזי של 
 The Rabbi I. J. Unterman הארגונים:  חתומים  ישראל.  מדינת 
 Farewell Presentation Committee, The Liverpool
 Board of Shechita, The Liverpool and District Rabbi
ומעט  בפינות  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   43X27.5 .Sustentation Fund

קמטים בשוליים. 

פתיחה: $180
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246. אגודת "עונג שבת" בתל-אביב / פתיחת בתי הרחצה
דין- חוברות  שלש  שם"),  ("אהל  בתל-אביב  שבת"  "עונג  1-3. אגודת 
הונהגה  שבת"  "עונג  מסורת  תרצ"ח.  תרצ"ו,  תרצ"ד,  לשנים:  וחשבון, 
מפגשי- וכללה  ביאליק,  נחמן  חיים  המשורר  בידי   1926 משנת  החל 
בספרות,  הרצאות  הועברו  במסגרתם  וסופרים,  אמנים  של  תרבות 

שירה, יהדות והגות. 
 .1932 במאי   31 תל-אביב,  עיריית  מטעם   10 מס'  עירונית  4. מודעה 
"ביום הרביעי 1 ליוני ש"ז [שנה זו] תפתחנה המחלקות לגברים ולג־
ברות של בתי הרחצה על שפת הים". 35X24.5 ס"מ. מצב בינוני. קמטים, 

כתמים, חורי-תיוק. 

פתיחה: $100

245. Hagra Synagogue on HaYarkon Street – 

Documents and Proclamations

About  paper items, documents, letters and 
proclamations issued by Hagra Synagogue "Mea 
Shearim Tel-Aviv", HaYarkon Street , 
Tel-Aviv. 's- 's.
Hagra Synagogue was established in  by Rabbi 
Yosef Zvi Halevy, son in law of Rabbi Naftali Hertz 
Halevy, Rabbi of Jaffa, on a plot donated and partly 
financed by the municipality, and this was the first 
Lithuanian synagogue in Tel-Aviv. All customs in 
this synagogue were Hagra's customs [the Vilna 
Gaon], and during its prime years two hundred 
people permanently prayed there. The collection 
includes: Invitation-card for electing a Gabai; let-
ters from rabbis and charity-institutes in Jerusalem; 
"contract" form for a seat in the synagogue. 
Handwritten and printed notices on the syna-
gogue's stationery; proclamations of warning and 
invitations to events; introducing a Torah, lectures, 
proclamation "prohibition of wearing sandals on 
Yom Kipur"; receipts-booklets and various tickets; 
large poster "Tefila LeMoshe", and more. Some of 
the items appear in several copies.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $200

246. "Oneg Shabat" Society in Tel-Aviv / 

Opening of bathing season

- . "Oneg Shabat" society in Tel-Aviv ("Ohel 
Shem"), three report booklets, for the years: , 

, . "Oneg Shabat" tradition was started by 
the poet Haim Nachman Bialik, and included cul-
tural meetings of artists and writer with Lectures 
on literature, poetry, Judaism and philosophy.

. Municipal notice no.  on behalf of the Tel-Aviv 
municipality, May  . "On Wednesday June 

 this year separate bathing season for men and 
women will open on the beach". X . cm. Fair 
condition. Creases, stains, filing-holes.

Opening Price: $100

245. בית-הכנסת הגר"א ברחוב הירקון – אוסף מסמכים 
וכרוזים

הגר"א,  מבית-הכנסת  וכרוזים  מכתבים  מסמכים,  נייר,  פריטי  כ-170 
עד  ה-30  שנות  תל-אביב.   ,42 הירקון  רחוב  תל-אביב",  שערים  "מאה 

שנות ה-60. 
בית הכנסת הגר"א נוסד בשנת 1934 על-ידי הרב יוסף צבי הלוי, חתנו 
העירייה  שתרמה  מגרש  על  יפו,  של  רבה  הלוי,  הרץ  נפתלי  הרב  של 
כל  בתל-אביב.  הראשון  הליטאי  הכנסת  לבית  והיה  החלקי,  ובמימונה 
מנהגי בית-הכנסת היו כמנהג הגר"א [הגאון מווילנה], ובשנותיו היפות 

התפללו בו כמאתיים מתפללים קבועים. 
מרבנים  מכתבים  גבאים;  לבחירת  גלויות-הזמנה  כולל:  האוסף 
ומוסדות-צדקה בירושלים; טופס "חוזה" לקביעת מקום בבית-הכנסת, 
כרוזי  בית-הכנסת;  של  נייר-מכתבים  על  ובדפוס,  בכתב-יד  מודעות 
אזהרה והזמנות לאירועים: הכנסת ספר תורה, הרצאות, ועוד;  כרזה 
שונים;  וכרטיסים  פנקסי-קבלות  הכפורים";  ביום  סנדל  נעילת  "איסור 
במספר  מופיעים  מהפריטים  חלק  ועוד.  למשה",  "תפלה  גדולה  כרזה 

עותקים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200
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247. Silver Football Trophy – HaPo'el Tel–Aviv, 1928 

Silver Trophy (with English silver marks) with engraving. Tel-Aviv, .
"The 'Mond' Trophy, presented by Lord Melchett. The winner: , HaPo'el 
Tel-Aviv. 
In , Lord Melchett (Sir Alfred Mond) headed the first attempt at forming 
a top team of Jewish players to represent Eretz Yisrael in other countries. On 
his tour to Palestine in , he announced that he was willing to allot ,  
pounds for a Hebrew team, which would tour England and hold soccer tourna-
ments with British teams. 
On June , , the four top teams in Israel at that time took part in a tourna-
ment: Maccabi Tel Aviv, HaPo'el Tel Aviv, HaPo'el Haifa, and Maccabi Hashmonai 
Jerusalem, intending that the winning team would fly to England. HaPo'el Tel 
Aviv won this trophy.
Various confrontations arose about technical details related to the team's prep-
aration (such as, the waving of the Hebrew flag, and the manner of determining 
the team). Moreover, the media criticized the level of soccer in Eretz Yisrael 
and people were apprehensive about adverse results that were liable to shame 
Jewish sports. Therefore, it was decided to postpone the trip to England for a 
year and to apply to Lord Mond to send a coach from England to train the top 
team. A coach never arrived and this trophy is almost the only evidence of this 
story. Height: . cm. Maximal width: . cm. Good condition. To the best of our 
knowledge – this is the first Eretz Yisrael soccer trophy.

Opening Price: $3000

247. גביע הכדורגל העברי הראשון – הפועל תל-אביב, 1928
גביע כסף (חתום בחותמות אנגליות) עם חריטה. תל-אביב, 1928.

"גביע 'מונד' ניתן ע"י לורד מלצ'ט. הזוכה: שנת תרפ"ח – 1928 'הפועל' תל-אביב".
בשנת 1928 נעשה נסיון ראשון בראשותו של הלורד מלצ'ט (סר אלפרד מונד) להרכיב נבחרת כדורגל עברית, 
שתייצג את ארץ ישראל בחו"ל. הלורד מלצ'ט הודיע בסיורו בארץ בשנת 1928 כי הוא מוכן להקציב סכום של 
2,000 לירות לטובת נבחרת עברית, שתסייר באנגליה ותקיים תחרויות כדורגל עם קבוצות בריטיות. לטובת 

העניין אף הוקמו שלוש ועדות: ועדה מרכזית, ועדה מקצועית וועדה אדמיניסטרטיבית.
תל-אביב,  "מכבי"  תקופה:  באותה  הבכירות  הקבוצות  ארבע  בהשתתפות  טורניר  נערך   1928 ביוני  ב-14 
לאנגליה.  תטוס  המנצחת  שהקבוצה  במטרה  ירושלים  חשמונאי"  ו"מכבי  חיפה  "הפועל"  תל-אביב,  "הפועל" 

קבוצת "הפועל" תל-אביב זכתה בגביע שלפנינו.
סכסוכים  (דוגמת  הקבוצה  להכנת  הקשורים  טכניים  עניינים  רקע  על  הוועדות  בין  שונים  עימותים  בעקבות 
בעניין הנפות הדגל העברי והאופן בו תיקבע הנבחרת), התבטאויות עיתונאים בדבר רמת הכדורגל בארץ 
ישראל וחשש מפני תוצאות העלולות לבייש את הספורט העברי, הוחלט לדחות את הנסיעה לשנה אחת 
ולפנות אל הלורד מונד כדי שיביא מאנגליה מאמן שיכין את הנבחרת. מאמן מאנגליה לא הגיע לארץ והגביע 
גביע   – ידיעתנו  למיטב  טוב.  מצב  ס"מ.   21.5 מירבי:  רוחב  ס"מ.   25.5 גובה:  זו.  לפרשה  יחידה  כמעט  עדות  הנו 

הכדורגל הארץ-ישראלי הראשון.

פתיחה: $3000
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248. ספר פרוטוקולים – ועד ההתאחדות למשחק כדור 
הרגל, 1929-1932

מחברת עם כתבי-יד ודפים מודפסים במכונת כתיבה, פרוטוקולים של 
התאחדות הארץ-ישראלית למשחק כדור הרגל. תל-אביב, 1929-1932. 

עברית ואנגלית.
מאוגוסט  והאחרונים   1929 מאוגוסט  במחברת  הראשונים  הרישומים 
1932. כוללת התיחסות לקבוצות הצבאיות בסרפנד (צריפין), לקבוצות 
תחרות  פיפא,  ובבירות,  במצרים  משחקים  ביפו,  והערביות  הגרמניות 
מצב  ס"מ.  מודפסים, 21  או  כתובים  עמ'  מ-100  למעלה  ועוד.  מזרחי  גביע 

טוב. כתמי-חלודה. הדפים המצורפים למחברת מקופלים. כריכה בלויה.

פתיחה: $250

249. המכביה השניה – תצלומים
9 תצלומי שחור-לבן מטקס פתיחת המכביה השניה. תל-אביב, אפריל 

17X11.5 .1935 ס"מ, בפספרטו 26X19.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $400

248. Book of Protocols – Committee of the 

Football Association, 1929-1932

Notebook with handwritten and typewritten 
leaves, comprising the protocols of the Eretz Israel 
Football Association. Tel Aviv, - . Hebrew 
and English.
The first entries are dated August , and the last 
August . Includes references to the army teams 
in Sarafend (Tz'rifin), the German and Arab teams in 
Jaffa, games in Egypt and Beirut, invitations of for-
eign teams to games, FIFA, the Mizrahi Cup tourna-
ment, and more. Over  written or printed pages, 

cm. Good condition with some foxing. The pages 
attached to the notebook are folded. Worn cover.

Opening Price: $250

249. The Second Maccabia – Photographs

 Black and white photographs of the second 
Maccabia opening ceremony. Tel Aviv, April . 

X . cm, in pass partout X . cm. Good condition.

Opening Price: $400

250. כרטיס לגמר גביע אירופה לאלופות בכדורסל, 1977 
– מכבי תל-אביב

כרטיס כניסה לגמר גביע אירופה לאלופות בכדורסל, למשחק בין מכבי 
תל-אביב וקבוצת מובילג'ירג'י ורזה האיטלקית. בלגרד, 7 באפריל 1977. 

יציע B, שורה 17, כסא 8. הכרטיס לא היה בשימוש.
לאחר  בגביע,  תל-אביב  מכבי  לראשונה  זכתה  זה,  היסטורי  במשחק 
נצחון 77:78 על יריבתה. לאחר הנצחון, טבע השחקן טל ברודי את אחד 
נשארים  ואנחנו  במפה  "אנחנו  הישראלי:  בספורט  הקאלט  ממשפטי 

במפה, לא רק בספורט, בהכל". 20X8 ס"מ. 

פתיחה: $120

250. Ticket for the European Cup Basketball 

Championship Final Game, 1977 – Maccabi Tel 

Aviv

Ticket for the European Cup Basketball 
Championship Final Game,  – Maccabi Tel Aviv
A ticket to the European Cup Basketball 
Championship final game, between Maccabi 
Tel Aviv and the Italian Mobilgirgi varese team. 
Belgrade, April , . The ticket was not used. 
In this historical game, Maccabi Tel Aviv won the 
cup for the first time with a victory of : . After 
the victory, the player Tal Brody coined one of the 
cult statements in Israeli sports: "We are on the 
map and we're going to stay on the map, not just in 
sports, in everything". X cm. 

Opening Price: $120
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251. כדורסל עם חתימות נבחרת מכבי תל-אביב 
תל-אביב",  'אלקטרה'  "מכבי  קבוצת  כחול-צהוב,  בצבעים  כדורסל 

תוצרת וייטנאם.
חתימות תשעה מחברי הנבחרת, בטּוש שחור. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $120

251. Basketball Signed by Maccabi Tel-Aviv 

Team Members

Blue-yellow basketball, "Maccabi 'Electra' Tel-Aviv", 
made in Vietnam. Signed by nine team members, in 
black felt-pen. Very good condition.

Opening Price: $120

ארכיטקטורה
ARCHITECTURE

פטרבורג.  של  באקדמיה  ואדריכלות  הנדסה  לימודי  וסיים  ברוסיה  נולד  הרשקוביץ (1878-1935)  דב  האדריכל 
בהזמנת  לארץ  עלה  בשנת 1923  שונות.  בערים  ואדריכל  ראשי  כמהנדס  עבר  לארץ,  עלייתו  עד  שנה,  במשך 20 
מאיר דיזנגוף ושימש כאדריכל העיר תל-אביב עד שנת 1927 (במקומו של יהודה מגידוביץ). תכנן מספר רב של 
מבני ציבור עירוניים; בין בנייניו הבולטים: בית-הספר העירוני לבנים, בית הספר התיכוני למסחר, בית ועד הקהילה, 
בית-החולים העירוני ברחוב בלפור, בית הספר תל-נורדוי, בית הספר לבנות תלפיות, בית הפועלים ברחוב הירקון, 
 ,26 ביאליק  ברחוב  שנקר  בית   ,60 החשמונאים  ברחוב  ביתו  ה-30:  בשנות  שתכנן  המודרניים  המבנים  בין  ועוד. 
ביאליק 16 ומזא"ה 18. (ראה עוד: אריחים מעטרים עיר, בתיה כרמיאל. מוזיאון ארץ ישראל, תל-אביב, 1996, עמ' 61-71, 122).

Architect Dov Hershkovitz (1878-1935) was born in Russia and studied engineering and ar-

chitecture at the Academy of Peterburg. He worked as a chief engineer and architect in various 

cities for two decades until he immigrated to Eretz Israel in 1923 after accepting an invitation 

by Meir Dizengoff to serve as the Chief Architect of Tel Aviv, a position he held until 1927 

(replacing Yehuda Magidovitch). Hershkovitz planned many public buildings, of which the 

most renown are the Municipal School for Boys, Beit Va'ad HaKehilah, the Municipal Hospital 

on Balfour street, Tel Nordau School, and Beit HaPo'alim on HaYarkon street. Amongst the 

modern buildings he planned in the 1930s are his private home at 60 HaHashmona'im street, 

Beit Shenkar on Bialik street, 16 Bialik street and 18 Maze street. (More on Hershkovitz in "Tiles 

Tell a City's Tale", by Batia Carmiel. Tel Aviv: Eretz Israel Museum, 1996; pp 61-71, 122.)
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252. הצעה לבית עיריית תל-אביב – שרטוט אדריכלי
"בית העיריה, תל-אביב", שרטוט אדריכלי מאת דב הרשקוביץ, אדריכל העירייה. תל-אביב, [1925 בערך]. 

שריגים  אריות,  דוגמאות  עם  "בצלאל"  תוצרת  צבעוניים  באריחי-קרמיקה  מעוטר  מפואר,  מבנה  שרטוט 
ואשכולות-ענבים.

בית העירייה הראשון (ברחוב ביאליק) נבנה במקור כבית-מלון יוקרתי בידי משפחת סקורה האמריקנית בשנת 
1925, אך המשבר הכלכלי שפקד את ארץ ישראל הביא לכך שהמלון מעולם לא נפתח. באותם ימים שכנה 
עיריית תל-אביב בתוך "בית הוועד" (ראה פריט הבא), תחת מגדל המים בשדרות רוטשילד, לצד מכבי האש. 
משנהיה המקום צר מלהכיל את שני הגופים, הוכרזה תחרות לבניית מעון קבע לעירייה. באופן זמני, עד הקמת 
הפך  הזמני  המעון  העירייה.  בית  לטובת  סקורה  משפחת  של  בית-המלון  את  לשכור  הוחלט  החדש,  הבניין 
לקבוע, עיריית תל-אביב נשארה במקום 43 שנים, עד שנת 1968, והתכנית האדריכלית של דב הרשקוביץ 

נגנזה. 62.5X32 ס"מ. מצב טוב. סימני-קיפול ומעט כתמים. 

פתיחה: $2000

252. Proposal for the Tel-Aviv Municipality Building – Architectural 

Drawing

"Tel-Aviv Municipality", architectural drawing by Dov Hershkovitz, municipal 
architect. Tel-Aviv, [ca. ].
Drawing of an impressing building, decorated with colorful ceramic tiles manu-
factured by "Bezalel" with illustrations of lions, wine twigs and grapes.
The first municipality building (on Bialik Street) was originally built as a pres-
tigious hotel by the American Skora family in , but due to the economic 
crisis the hotel has never been opened. The Tel-Aviv municipality was situated 
at the time in the "Beit HaVa'ad" (see next item), under the water tower on 
Rothschild Boulevard. When there was not enough room for all the functions, a 
competition was announced for building a permanent edifice for the municipal-
ity. Temporarily, till the completion of the new building, the hotel was rented 
from the Skora family to house the municipality. The temporary stay turned 
into a permanent one and the Tel-Aviv municipality was there for  years, until 

, and the architectural plan of Dov Hershkovitz was canceled. . X cm. 
Good condition. Folding-marks and several stains.

Opening Price: $2000254. בית ועד הקהלה – שרטוטים אדריכליים
"בית ועד הקהלה של יפו ותל-אביב", שלשה שרטוטים אדריכליים, עפרון על דף נייר פרגמנט. תל-אביב, 1924. 

חתום בידי דב הרשקוביץ. 
בית ועד הקהלה (שדרות רוטשילד 42), ממבני הציבור הראשונים בתל-אביב. שכנו בו הרבנות הראשית, בית 
הדין הרבני, חברה קדישא ויתר מוסדות הדת. מרבית החתונות של תושבי תל-אביב בשנות ה-20 וה-30 נערכו 

על גגו, תחת כפת השמיים. דף 43X43 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, קפלים ומעט כתמים. 

פתיחה: $400

253. בית מאיר דיזנגוף – שני שרטוטים אדריכליים
"חזית של בית מ. דיזנגוף 1:50, תכנית להוספה של שני חדרים בקומה ב"; "חתוך א-ב". שני שרטוטים אד־
ריכליים, עפרון על שני ניירות פרגמנט. תל-אביב, [שנות ה-20 המאוחרות]. חתומים בידי הרשקוביץ ודיזנגוף.

הרשקוביץ היה האדריכל הממונה על הוספת קומה שניה לבית דיזנגוף, אשר תוכננה בסגנון אקלקטי-מזרחי. 
מאוחר יותר, היה אמון הרשקוביץ גם על הסבת בית דיזנגוף למוזיאון עירוני (אולם לבסוף חזיתות המבנה 

253. Architect Dov Hershkovitz – Meir Dizengoff House – Two 

Architectural Drawings

"Front of M. Dizengoff House : , plan of adding two rooms on the second 
floor"; "Section A-B". Two architectural drawings, pencil on two drawing-paper. 
Tel Aviv, [late 's]. Signed by Hershkovitz and Dizengoff.
Hershkovitz was the architect in charge of planning the addition of a second floor 
to Dizengoff's house, designed in the eclectic-oriental style. Later on, Hershkovitz 
was in charge of transforming the building into a municipal museum (the front 
of the building was altered according to Architect Karl Rubin's suggestion). Leaf, 

x cm, good condition, slight tears. Leaf, . x . cm, fair condition, tears.

Opening Price: $500

שונו על-פי הצעת האדריכל קרל רובין). דף 42X29 ס"מ, מצב טוב, קרעים קלים בלבד; דף 34.5X25.5 ס"מ, מצב 
בינוני, קרעים. 

פתיחה: $500
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254. Architect Dov Hershkovitz – Beit Va'ad HaKehilah – Architectural 

Drawings

"Beit Va'ad HaKehilah of Jaffa and Tel Aviv", three architectural drawings, pencil 
on drawing-paper. Tel Aviv, . Signed by Dov Hershkovitz.
Beit Va'ad HaKehilah (  Rothschild Boulevard) was one of the first public 
buildings in Tel Aviv. Housed the Chief Rabbinate, the Rabbinical Court, Hevra 
Kadisha and other religious institutions. Most weddings in Tel Aviv in the s 
and s were held on its roof, in the open air. Leaf, x cm. Good condition. 
Creases and a few stains.

Opening Price: $400

255. שרטוטים אדריכליים – ב. סימה – תל-אביב וירושלים
41 פריטים מאוסף האדריכל ב. סימה, בעל "משרד טכני לבנין בתים" ברחוב גרוזנברג בתל-אביב. [שנות ה-20 

עד שנות ה-40].
האוסף כולל שרטוטים אדריכליים של מבנים שונים, רובם מיועדים למגורים: מבנה בסגנון הבינלאומי ברחוב 
נחמני בתל-אביב, הוספה לבית בקרן הרחובות ירקון ופישמן, בניית גדר ברחוב אלנבי, בית גולדה ציזיק וחיים 
שניימן ברחוב שינקין,  מבנה בשכונת שפירא, ועוד. ביניהם גם מספר שרטוטי מבנים בירושלים, בשכונות מאה 
שערים, אהל משה (נחלאות) ומחנה יהודה; תכנית "מפעלי הישיבה" ב"אל חיריה, מחוז לוד, נפת יפו" (אפריל 
1948), ועוד. סה"כ 41 פריטים, רובם שרטוטים אדריכליים בעפרון על ניירות שונים, מאת ב. סימה, חלקם צבעוניים. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $2500

255. Architectural Drawings – B. Sima – Tel Aviv and Jerusalem

Forty-one items from the collection of Architect B. Sima, owner of the "Technical 
Office for the Construction of Houses" on Gruzenberg Street, Tel Aviv. [ s to 

s].
The collection includes architectural drawings of various buildings, mainly private 
homes in Tel Aviv: a building in the International Style on Nachmani Street; ex-
tension to a building on the corner of HaYarkon and Frishman streets; building a 
fence on Allenby street; the house of Golda Tsizik and Haim Sheinman on Sheinkin 
street; a building in Shechunat Shapira, and more. Also included are some draw-
ings of buildings in Jerusalem, in Mea She'arim, Ohel Moshe (Nachla'ot) and 
Mahane Yehuda; plan of "Mifalei HaYeshiva" in "El Hiriye, Lod district, Jaffa 
Province" (April ), and more. Total of  items, most of them drawings in pencil 
on different papers, by B. Sima, some in color. Various sizes and conditions.

Opening Price: $2500
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הארכיטקטים  האינג'ינרים  'אגודת  עם  בשיתוף  הכנסת  נשיאות  הכריזה   1956 ביולי  "ב-25 
בישראל', על תחרות פומבית בין אדריכלי המדינה לתכנון משכן קבע לכנסת. מכיוון שבשלב זה 
עדיין לא היה מקור למימון הבנייה, ומאחר שבקרב ציבור האדריכלים רווחה הדעה שהתחרות 
היא תחרות סרק, נמנעו רוב האדריכלים הידועים בארץ מלהגיש תכניות לתחרות. רק תשעה 
ימים לפני פרסום תוצאות התחרות נודע שג'יימס דה-רוטשילד, שנפטר זמן קצר לפני כן, ציווה 
לפי  ישראליות  לירות  מיליון  שישה   - שטרלינג  לירות  מיליון   1.25 של  סכום  בצוואתו  לכנסת 
שער החליפין דאז - לבניית המשכן... תוצאות התחרות פורסמו ב-24 ביולי 1957. חבר השופטים 
הודיע שהוחלט פה אחד על הענקת הפרס הראשון לאדריכל יוסף קלרויין. השופטים... נימקו 
את החלטתם בכך שהבניין של קלרויין 'מבטא יפה ומשרת את ייעודו המיוחד על ידי העמדתו 
הצדדים...  מכל  הבניין  גוף  של  אצילה  הופעה  ידי  ועל  מוגזמים...  לא  ממדים  בעלת  רמה  על 
לעודד  הסגולה  את  לבניין  מעניק  הארכיטקטונית  בקומפוזיציה  קלאסיים  ברמזים  השימוש 
יראת כבוד לכל המתקרב אליו'. השופטים החליטו גם לא להעניק פרס שני, מכיוון שלא מצאו 
תכנית שהייתה ראויה בעיניהם לפרס זה... מיד לאחר שנודעו תוצאות התחרות לבניין הכנסת 
פרסם אורי אבנרי ב'העולם הזה', כתבה שכותרתה 'השערורייה בבניין הכנסת', ובה טען שבתו־

צאות התחרות יש 'חשדות של פרוטקציה, חששות של שיפוט לקוי, הדים של מיקח-וממכר 
וביטוי שלטון-כת ממאיר'. קלרויין עצמו הוצג כאיש ממסד שהממסד חפץ ביקרו. אבנרי הביא 
של  הארצי  הוועד  של  בישיבה  שהושמעו  קלרויין  של  התכנית  בחירת  כנגד  הטיעונים  כל  את 
שאחידות  ישראלי,  בניין  שאינו  מודרני,  אינו  המתוכנן  שהבניין  ובהם:  הארכיטקטים',  'איגוד 
צורתו משעממת, שהוא ניאו-קלאסי (ראה להלן) ושאינו מתמזג בסביבתו. בסיומה של אותה 
התכנית  לפי  הכנסת  בניין  הקמת  את  למנוע  לפעול  תקדים  חסרת  החלטה  התקבלה  ישיבה 

שזכתה בפרס ראשון, אולם החלטה זו בוטלה לבסוף... בסופו של דבר הוקמה ועדת מומחים, 
שכללה את האדריכלים מקס אברמוביץ מניו-יורק וסר הווארד מורלי רוברטסון מלונדון ואת 
באפריל  מירושלים.  מאיר  אריה  לאו  הקרוב  המזרח  של  ולאמנות  לארכיאולוגיה  הפרופסור 
1958 פסקה הוועדה: 'רעיונו של הזוכה בפרס מר קלרויין, שהציע בניין המצטיין בפשטות רבה 
ובאחידות הדמות, המכונן באתר נישא האומר כולו תנועה והשוכן בתוך נוף של בניינים קיימים 
מצוין  פתרון  לידי  להביא  יכול  הוא  להתקבל.  מאוד  ראוי   - שונות  [צלליות]  סילואטות  בעלי 
ועז-ביטוי בהדגשת הניגוד לרקע ולהיות בעל מעמד שגיב וטומן בחובו את האפשרות להיות 

לנקודתה הבולטת של הסביבה'.
השאלה האם יש ליחס את הבניין ליוסף קלרויין או לאחרים נשארה  פתוחה. רם כרמי עצמו 
כאשר   ,1960-1961 בשנים  כלומר,  אז',  שתכננתי  מה  בדיוק  הוא  היום  שרואים  ש'מה  טוען 
האחראי  את  בקלרויין  לראות  מקום, ברור שאין  מכל  במשרדו.  קלרויין  עם  עבד  אביו  לבקשת 
בקיץ  נוסף.  אחד  ומתוכנן  חדש  אגף  לו  נוסף   ,1966 בשנת  המשכן,  נחנך  מאז  לבניין.  הבלעדי 
1998 נעשו בבניין שיפוצים נרחבים, שכללו בין היתר החלפת חלק מהרצפות בקומה השלישית, 
מהותיים  ושינויים  בוהקות,  שיש  ברצפות  לינולאום,  או  לקיר  מקיר  בשטיחים  מכוסות  שהיו 
שתכנן  הגבוהה  התקרה  את  ל'גילוטינות'  מבעד  כלל  לראות  אפשר  אי  (שוב  המליאה  בתקרת 
קלרויין). מדבר אחד אי אפשר להתעלם, והוא שסיפור תכנון המשכן ובנייתו - תהליך שנמשך 
למעלה מעשר שנים - הוא סיפור יצרי מאוד וישראלי מאוד. הרבה אנרגיות, חיוביות ושליליות, 
הושקעו בו. למרות הכל הבניין הוקם והושלם, וחייה הדמוקרטים של מדינת ישראל מתנהלים 
בתוך:  ובנייה".  תכנון  רם:  בגבעת  הכנסת  רולף, "משכן  הטיס  שילה  (ד"ר  ומסודרת".  סדירה  בצורה  בו 

קתדרה, גליון 96, תמוז תש"ס). 
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256. משכן הכנסת – שרטוטים אדריכליים מקוריים, דפים מיומן העבודה ותצלומים 
♦ 8 תצלומי שחור-לבן: מודלים של משכן הכנסת ועבודות-עפר להכשרת המגרש עליו יקום המשכן, [1960 
בקירוב]. צלמים: יצחק קלטר (4 תצלומים), לשכת העתונות הממשלתית, פ. שלזינגר, א. האוזנר. גודל ממוצע 

24X16 ס"מ. 
♦ 9 שרטוטים מקוריים על נייר פרגמנט, חלקם סקיצות ורישומי עפרון (אולם המליאה, חזית המבנה וחלליו 
 Sketch of Staircase to" ,(1959 יוני) "הפנימיים) וחלקם שרטוטים אדריכליים מפורטים: "חזית מזרחית
speaker's office" (אפריל 1961) ו"תכנית קומת קרקע" (יוני 1959) – עם חתימות יוסף קלרויין ושמעון 
פובזנר, חברי ועדת התכנון ויועץ הועדה, יו"ר הכנסת, מזכירּה ואישים נוספים, כולל הערות בעפרון בשוליים. 

גודל משתנה, רובם גדולים, 77.5X57 ס"מ בממוצע. מצב משתנה, חלקם קרועים קרעים גסים בשוליהם ומקומטים. 
♦ 5 "דפי-קֹוִּפי" מתוך "יומן עבודה בהקמת המבנה, בנין הכנסת, ירושלים", אוקטובר 1961. "נבדקו חפירות 

ליסודות של קיר 65 מערבה... ואושרו ליציקת בטון...". 42.5X33 ס"מ, מצב טוב, חורי-תיוק ונייר דבק.

פתיחה: $2000

256. The Knesset Residence – Original Architectural Sketches, Leaves from 

Work Journal and Photographs

♦  black&white photographs: models of the Knesset residence and land works 
for preparing the lot where the Knesset will be built, [c. ]. Photographers: 
Yitzchak Kalter (  photographs), P. Schlesinger, A. Housner. Average size 

X cm. 
♦  original sketches on parchment paper, some pencil sketches (the Knesset 
plenary hall, the building's front and its inner spaces) and some detailed archi-
tectural sketches: The Eastern Front (June ), Sketch of Staircase to speak-
er's office (April ) and the main floor plan (June ) – with the signatures 
of Yoseph Klarwein and Shimon Powsner, the Planning Committee members 
and the committee consultant, the Knesset Chairman, Secretary and other 
personnel. Penciled comments on the margins. Varied size, most large, average 

X . . Varied condition, some with major tears to margins and creases. 
♦  copy leaves from the "work journal of the structure's construction, the 
Knesset building, Jerusalem", October . "The digging for the foundations 
of Wall  westward have been tested … and approved for pouring cement… ". 

X . cm, good condition, file holes and tape.

Opening Price: $2000

257. הקמת משכן הכנסת – אוסף תצלומים
583 תצלומי שחור-לבן איכותיים, מסודרים ב-9 אלבומים, המתעדים את תהליך בניית משכן הכנסת, במחצית 

הראשונה של שנות ה-60. 
האוסף מביא תצלומים מכל שלבי הבנין של משכן הכנסת (שתוכנן בידי האדריכלים יוסף קלרויין, דב כרמי, 
רם כרמי ושמעון פובזנר), וכולל: תצלומים של חפירות לקראת הנחת יסודות, חפירת תעלות להנחת קוי-
משלבי-בנייה  תצלומים  וכן  בטון,  יציקות  שאגאל,  מארק  האמן  של  והקיר  הרצפה  פסיפסי  על  עבודה  ביוב, 

מתקדמים: אולמות, מסדרונות, תקרות ומבטים כלליים על התקדמות תהליך הבניה. 
מרבית התצלומים מתוארים ומתוארכים בעפרון בצדם האחורי, חלקם מתוארים תיאור מפורט בדפי האל־
בומים; חותמות הצלמים הלל בורגר, וֶורֶנר בראון Werner Braun, ראה אודותיו חומר מצורף) מירושלים. 
התצלומים הנם בעלי איכות-צילומית גבוהה וניכר כי נעשו בידי צלמים אומנים. גודל ממוצע 19X13 ס"מ, אלבומים 

34.5 ס"מ. מצב טוב מאד. חלק מהתצלומים מנותקים מדפי האלבומים.

פתיחה: $2500
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257. The Construction of the Knesset Building – Photograph Collection

 black and white high-quality photographs, arranged in  albums, that docu-
ment the construction of the Knesset Residence in the early  s.
The collection contains photographs of all stages of the Knesset construction 
(planned by architects Yosef Klarwein, Dov Karmi and Shimon Powsner). It 
includes photographs of the digging in preparation of the laying of the founda-
tion, digging trenches for laying sewage lines, work on the floor's mosaic tiles 
and Marc Chagall's artistic wall, cement pouring, and photographs of advanced 
stages of construction: halls, passageways, ceilings and general views of the 
construction's progression. Most of the photographs are described and dated 
in pencil on the reverse side, some are described in detail on the pages of the 
album; stamps of the photographers Hillel Burger, Werner Braun, see attached 
material) of Jerusalem. The photographs are of high quality. Average size 

X cm, albums . cm. Very good condition. Some photographs are detached 
from album leaves. 

Opening Price: $2500
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258. אלבום שרטוטים אדריכליים – קּורט ִּפיק, שנות ה-30-40
אלבום "קטלוג" שרטוטים אדריכליים, מאת האדריכל קורט פיק (Kurt Pick), רחוב אחד העם, תל-אביב, 

שנות ה-30 עד שנות ה-40. 
פיק (1890-1959) נולד בליסה ( פולין), עבד כאדריכל בפרנקפורט, בעיקר בתחום עיצוב-פנים; עלה לפלש־

תינה בשנות ה-30 ונפטר בתל-אביב. 
כורסאות  מזנונים,  חדרי-סלון,  צבעוניים:  רובם  פיק,  מאת  אדריכליים  שרטוטים  כ-80  הכולל  אלבום  לפנינו 
פרטיים  בתים  חזיתות  של  שרטוטים  מספר  לצד  וספריות,  פינות-ישיבה  וארונות,  שידות-מגירות  ונברשות, 
בסגנון הבינלאומי. בדפי האלבום הודבקו גם מספר תצלומים, אחד מהם חתום בצדו האחורי בחותמת הצלם 

אלפונס הימלרייך. סה"כ 84 פריטים. גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $700

258. Album of Architectural Drawings – Kurt Pick, 1930's-40's

"Catalogue" album of architectural drawings, by architect Kurt Pick, Ahad 
Ha'am Street, Tel Aviv, 's- 's.
Pick ( - ), born in Lissa (Poland), worked as an architect in Frankfurt, 
mainly as an interior designer; moved to Palestine in the 's and died in 
Tel-Aviv.
The album contains about  architectural drawings by Pick, most of them in 
color: living-rooms, buffets, armchairs and lamp-shades, chests of drawers and 
cupboards, sitting corners and libraries, as well as some drawings of private 
homes in the International Style. Some photographs were mounted in the 
album, one ink-stamped by the photographer Alfons Himmelreich. Total of  
items. Size varies, good condition.

Opening Price: $700

259. שרטוט בית-מלון ביפו, 1928
Project d'un Hotel a Jaffa [פרוייקט בית-מלון ביפו]. שרטוט צבעוני למבנה בן מספר קומות. יפו, ינואר 
1928. מוקדש ל- R. H. Chelouch (שלּוש). 34X25 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים ונזקים קלים משוקמים. ממוסגר. 

פתיחה: $150

259. Drawing of a Hotel in Jaffa, 1928

Project d'un Hotel a Jaffa [Hotel in Jaffa project]. Drawing in color of a several 
floors building. Jaffa, January . Dedicated to R. H. Chelouch. X cm. Good 
condition, several stains and restored slight damages. Framed.

Opening Price: $150
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קומיקס, קריקטורות והומור
COMICS, CARICATURES AND HUMOR
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260. נבחרת ישראל נגד שאר העולם – קריקטורה מקורית עם חתימות מנהיגי המדינה
"נבחרת ישראל נגד שאר העולם". קריקטורה מקורית מאת המאייר ואמן הקריקטורות "זאב", 1974-1976.

קריקטורה שאייר זאב למדורו "על כל פנים" (במוסף יום שישי של עתון "הארץ"), ברוח האווירה ויחסי-הכוחות 
ששררו בארץ ובעולם בימים שלאחר מלחמת יום הכפורים.

עם  נעלי-ספורט  לבושה  מאמן-כדורסל,  בדמות  מאיר  גולדה  הממשלה  ראש  מופיעה  הקריקטורה  במרכז 
ציור מגן-דוד ואימונית עם סמל מדינת ישראל, אוחזת בידה לוח לשיבוץ חברי הנבחרת במשחק הכדורסל. 

על הספסל יושבים חברי הנבחרת: אבא אבן, יגאל אלון, פנחס ספיר, ישראל גלילי, משה דיין, שמעון פרס, גד 
יעקבי, חיים יוסף צדוק, יצחק רבין, חיים בר-לב – כולם לבושים בחולצת הנבחרת, שסמלה נץ. לצדם, בשולי 
הספסל - שני חברים נוספים, חבושי כובעי-טמבל עם האות מ'; ובצד – ד"ר יוסף בורג, משה קול ומנחם בגין.
והנרי  ירדן  מלך  חוסיין  סאדאת,  אנואר  ברז'נייב,  ליאוניד  גופיות:  לבושים  המתחרה,  הנבחרת  חברי  מנגד, 
נפקדת,  אסאד  אל  חאפז  סוריה,  נשיא  של  דמותו  וירדן.  ארה"ב  מצרים,  ברית-המועצות,  נציגי   - קיסינג'ר 
ומופיעים רק גופייתו ונעליו; על ספסל מרוחק יושבים יו"ר אש"ף יאסר ערפאת (על חולצתו מצויר רימון-יד) 
ולצדו שליטי ערב הסעודית, יפן, צרפת ואנגליה. בדמות השופט – קורט ולדהיים, אשר שימש כמזכ"ל האו"ם 

בזמן מלחמת יום הכפורים. 
ראשי-ממשלה  שרים,  חברי-כנסת,  הישראלים;  המאוירים  כל  של  חתימות-ידם  נוספו  המקורי  האיור  על 
של  חתימתו  מופיעה  כמו-כן,  הבולטים.  ומצביאיה  הישראלית  הפוליטיקה  של  היסוד  מאבני  ורמטכ"לים, 
הנרי קיסינג'ר. בפינה השמאלית התחתונה נדפס אישורו של טדי קולק, ראש עיריית ירושלים, המצהיר כי הח־
תימות הנן מקוריות וכל אחד מ"נבחרת ישראל" חתם אישית על דמותו בציור. אישורו נחתם בפברואר 1976.
המינימליסטיים,  באיוריו  נודע  ישראל.  פרס  זוכה  קריקטורות  ואמן  מאייר   – פרקש, 1923-2002)  (יעקב  "זאב" 
נולד  ואופיין.  מהותן  את  להעביר  והפליאו  אייר,  אותן  הדמויות  של  בולטים  ייצוגים  או  סמלים  על  שהתבססו 
בבודפשט והתעניין בציור מגיל צעיר, על-אף היותו עיוור צבעים. במלחמת העולם השניה נשלח למחנות הריכוז 
בוכנוולד ודכאו. לאחר המלחמה ניסה להעפיל ארצה, אך גורש למחנה מעצר בקפריסין. עלה לארץ בשנת 1947, 
ונלחם בקרבות לטרון במלחמת העצמאות. בשנת 1952, בסיועו של אפרים קישון, החל לעבוד  כקריקטוריסט 
בעתון "מעריב"; במרוצת השנים צייר קריקטורות גם לעתונים "דבר השבוע" ו"הארץ" (שם עבד כמעט עד יום 

מותו) ולעתונים בחו"ל ואייר עשרות ספרים. 
69X47 ס"מ, במסגרת 85X64 ס"מ. מצב טוב. חלק מהחתימות דהויות. פגעי-רטיבות קלים בצד ימין. כתמים ופגמים 

קלים בלבד.

פתיחה: $25,000

260. Israeli Basketball Team vs. the Rest of the World 

– Original Caricature Signed by Israeli Political Leaders
"Israeli Basketball Team vs. the Rest of the World". An original caricature by the 
illustrator and caricaturist "Ze'ev", - .
Caricature by Ze'ev for his column "Al Kol Panim" in the Friday supplement 
of the "HaAretz" daily newspaper, reflecting the atmosphere and balance of 
power in Israel and the world in the days following the Yom Kippur war.
Prime Minister Golda Meir as a basketball coach appears in the center, dressed 
in sports shoes with a Magen David and a sweatsuit with the State of Israel 
emblem, holding a board with a list for assigning the basketball team members.
Sitting on the bench are the team members: Abba Eben, Yigal Alon, Pinchas 
Sapir, Israel Galili, Moshe Dayan, Shimon Peres, Gad Ya'akobi, Haim Yosef Zadok, 
Yitzchak Rabin, Haim Bar-Lev – all wearing team shirts showing a hawk, which 
is the team emblem. At the end of the bench are two more members, wearing 
'tembel' hats with the letter Mem; and to the side – Dr. Yosef Burg, Moshe Kol 
and Menachem Begin.
On the other side are the opponents, wearing undershirts: Leonid Brezhnev, 
Anwar Sadat, King Hussein and Henry Kissinger – representing the USSR, 
Egypt, Jordan and the USA. The figure of President Hafez-el-Assad of Syria is 
missing, and only his shoes and undershirt are there; on a further bench sit 
PLO Chairman Yasser Arafat (a grenade on his shirt) and the leaders of Saudi 
Arabia, Japan, France and England. The Referee is Kurt Waldheim, UN Secretary 
General during the Yom Kippur War.
The caricature is signed by all the Israeli personalities who appear in it: Knesset 
members, ministers, Prime Ministers and Chiefs of Staff, all of them amongst 
the the most important figures and leaders in Israeli political history. Also 
signed by Henry Kissinger.
"Ze'ev" (Ya'akov Farkash, - ) was one of the greatest Israeli illustrators 
and caricaturists and a recipient of the Israel Prize. Well known for his minimal-
istic illustrations based on symbols or prominent characteristics of the figures 
he drew. Ze'ev was born in Budapest and started painting at a young age, even 
though he was color-blind. During World War II he was sent to the Buchenwald 
and Dachau concentration camps. He tried to immigrate to Israel after the war 
but was deported to a detention camp in Cyprus. He finally arrived in Palestine in 

 and participated in the War of Independence. In , with the assistance 
of Ephraim Kishon, Ze'ev started to work as a caricaturist for the "Ma'ariv" daily 
newspaper; over the years he also drew caricatures for the "Davar HaShavu'a" 
and "HaAretz" newspapers (where he was employed almost until his death). 

Ze'ev worked also for foreign newspapers and illustrated dozens of books.
x cm, framed to x cm. Good condition. Some of the signatures are faded. 

Slight moisture damage on the right. Very minor stains.

Opening Price: $25,000
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האם הייתי מנחש שהציורים האלה הם של דודו גבע? 
במבט ראשון לא.
שרבוטי הילדות של גבע הם כמו דפי חשבון
עם תרגילי חיבור וחיסור של אלברט איינשטיין הילד,
מה שמטעין אותם במשמעות הוא הידע על המשך הדרך.

בזמן שילדים אחרים ברחביה שיחקו "אבן נייר ומספריים"
דודו, למזלנו, העדיף את הנייר.

באחד הרישומים
שני ברבורים מביטים למטה, לעומק המים, בריכוז ודומיה. 
שוחים באגם החולה (או אולי בגן החיות התנ"כי?),
שונים לגמרי באופיים מהברווזים הפטפטנים תמיד,

העירוניים, העצבניים, שבקעו מהביצה שנים אחריהם. 

בציור אחר דוהרים דון קישוט במכנס טייבס ורוד, 
וסנצ'ו פנצ'ו הגוץ מאחריו.
כובע הליצן של סנצ'ו הפוך עם הפומפון האדום לפנים,
הידיים גולמיות והחמור שלו מאותגר רכיבתית.

לא ברור איך החמור הזה דוהר בכלל, רגליו הקדמיות 
עקומות לגמרי והאחוריות ישרות כקלונסאות.
סנצ'ו מביט בקנאה באדונו.

הלוזר רוכב מאחור אבל גם דון קישוט לא בדיוק דוגמן. 
הוא אנטי גיבור, מגוחך ברצינות הפתטית שלו,
בזקן המחומצן שלו, בכרבולת הנוצות האדמונית על הקסדה שלו,
בגרוגרת הצוואר העבה מדי. גם הסוסה שלו, עם רגלי הקסמים שלה,
(שימו לב לצלוליטים ברגל הקדמית) לא ממש קורעת את הכביש.

דון קישוט חזר מאוחר יותר לככב באיורים של דודו לעיתון, כמו זה שבו 
הוא ורון מייברג רוכבים זה לצד זה על סוס וחמור.

אריה, משורבט בפחם, מאוכזב מתפקיד המלך שלו.
זה מלך החיות זה?

התסרוקת הפרועה שלו חיוורת ואנמית, המבט דהוי ועייף. 
מלך משועמם. יוסף של אריות.

אולי נמאס לו מהכלוב בגן החיות התנ"כי.
ואולי הוא חושב: "הילד הזה שמצייר אותי שם נראה טעים,

אבל איזה באסה...יש בינינו סורגים".

חתול אורב לינשוף ברישום קו מהיר, מינימליסטי, סקיצתי, 
שתופס בדיוק רב את הסיטואציה.

לעומת "ציפור פצועה וחתול" של פיקאסו, שבו חתול גדול, מאיים, חשוף ציפרניים,
אוחז בפיו ציפור חסרת אונים,

כאן דווקא הינשוף הוא החזק, פרצופו ערמומי, המקור חד,
והוא עומד יציב בביטחון בתוך חישוק שמסמן טריטוריה.

החתול "הטורף", שאורב לו - גופו מסמורטט, הזנב משורבט בקו שבור, המבט לא ברור, רגליו 
נקניקיות חסרות ציפרניים, והוא שמנמן ורופס מדי למשימה שהועיד לעצמו.

רוצה לשאוג ויוצא לו מייאו.
חתול אוהד "הפועל ירושלים" מייחל למפלתו של שחקן בית"ר. לוזר.

ככה הם מעופפים להם בקו קליל -
ציפור מראבו במקטורן ומראה אדנותי, מכובד ונפוח מחשיבות עצמית, 

חסידות אלגנטיות, ינשוף זעוף וברבורים נוגים,
בעלי הכנף משורבטים במהירות, מתכוננים בהתרגשות דוממת למופע הגדול,

המופלא והחד פעמי של הברווז.

מברבור לברווז - לּוזרים בציורים מוקדמים של ד. גבע / ז. אנגלמאיר
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260a. Dudu Geva – Early Drawings  

Nineteen drawings which Dudu Geva ( - )
drew when he was -  years of age, at the 
"Omanut Studio" directed by Naomi Zuckerman 
near his home on Azza Street in Jerusalem, -

. Various techniques: Pencil, pastel and ink on 
paper and Bristol board.
Images of animals (a lion, birds), Pinocchio and his 
friends, Don Quixote and portraits of his teacher. 
Some are signed, dated and annotated; 
on the reverse side of one Geva wrote: 
"For Naomi – Remember! You wrote to me 
not to be Rembrandt (this painting con-
tradicts your opinion not to be Picasso)". 
Included: A form "Reserving a place for 
the  school year at the "Omanut 
Studio" for the student Dudu Geva ". Size 
varies, x cm and larger. Good condition.

Opening Price: $700

260b. Art Teacher Naomi Zuckerman – 

Notebook with Greetings and Letters – Dudu 

Geva

Notebook of Naomi Zuckerman, art teacher in 
Rehavia, Jerusalem, - . Zuckerman pasted 
in this notebook New Year greetings which she got 
from friends (amongst them a greeting from the 
painter Ludwig Blum and a greeting from Golda 
Meir (not signed); in addition, Zuckerman asked her 
students to draw pictures for her, sign them and 
write something.
One of her pupils was the young Dudu Geva, who 
studied with a class of -  year-olds. Geva signed the 
notebook and added a painting of two elephants. 
Thick notebook, . cm. Good condition.

Opening Price: $150

260ב. המורה לאמנות נעמי צוקרמן – מחברת ברכות 
ומכתבים – דודו גבע

ירושלים,  רחביה,  בשכונת  לאמנות  מורה  צוקרמן,  נעמי  של  מחברת 
.1959-1961

במחברת הדביקה צוקרמן ברכות שנה-טובה שקבלה מחברים (ביניהם 
ברכה מהצייר לודוויג בלום וברכה מגולדה מאיר (לא חתומה); בנוסף, 
מכתבים  לה  ולכתוב  לחתום  לצייר,  הציור  חוג  לתלמידי  צוקרמן  נתנה 

למזכרת. 
בין תלמידיה נמנה הילד דודו גבע, אשר למד בקבוצה של גילאי 7-9, 
ואף חתם במספר מקומות במחברת והוסיף ציור של זוג פילים. מחברת 

עבה, 25.5 ס"מ, מצב טוב. 

פתיחה: $150

260א. דודו גבע – ציורים מוקדמים
שנים,   10-12 בן  בהיותו  שצייר  ציורים   19  ,(1950-2005) גבע  דודו 
ברחוב  מגוריו  לבית  סמוך  צוקרמן  נעמי  בהנהלת  לאמנות"  ב"סטודיו 

עזה בירושלים, 1960-1962.
טכניקות שונות: עפרון, פסטל ודיו על נייר ובריסטול.

לצד  דון-קישוט,  וחבריו,  פינוקיו  צפורים),  (אריה,  בעל-חיים  ציורי 
בצדו  ומתוארים;  מתוארכים  חתומים,  חלקם  מורתו;  של  דיוקנאות 
האחורי של אחד הציורים, כתב גבע "לנעמי זכרי! כתבת לי לא להיות 
מצורף:  פיקאסו)".  להיות  לא  דעתך  את  מבטל  זה  (ציור  רמברנדט 
עבור   ,1962 הלמודים  לשנת  לאמנות"  בסטודיו  מקום  "שמירת  טופס 

התלמיד דוד גבע. גודל משתנה, 30X23 ס"מ ומעלה. מצב טוב. 

פתיחה: $700

260aא

260bב
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262. "Jewish War Heroes" Early Canadian Comic 

Book, February 1944

Jewish War Heroes comic book. Montreal: 
Canadian Jewish Congress, February .. Issue 
no. . English. The comic tells the story of six Jewish 
war heroes. At the end is a text about Jews serv-
ing in the Canadian and other armies. This comic is 
possibly the first giveaway comic book published 
in Canada. Illustrated by George M. Rae, although 
no credit is given. [ ]pp, cm. Good condition. Ink 
stamps.

Opening Price: $150

261. אורי פינק – סברמן, 1978
ַסּבָרֶמן, הסּוֶּפר-גיבור הישראלי הראשון. חוברת מס' 1. סיפר וצייר: אורי 

פינק. ירושלים, 1978.
אורי פינק (נ. 1963) - אמן, מאייר ומחבר ספרי קומיקס ישראלי, נודע 
בעיקר בזכות סדרת הקומיקס "זבנג". "סברמן", הוא הקומיקס הראשון 
שפרסם פינק, בהיותו בן 15 בלבד. הוא מגולל את סיפורו של דן בר-און 
מלחמת  לאחר  ארצה  עלה  עצמו  והוא  בשואה  נספו  שהוריו  (סברמן) 
העולם השניה, הפך לשוטר ואחר-כך לסוכן ביון מיוחד. בגופו הושתל 
מוח אטומי המעניק לו כוחות-על. האיורים בשחור-לבן, פרט לאיור שעל 

הכריכה. 24 עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $180

262. "גיבורי-מלחמה יהודיים" – קומיקס קנדי מוקדם, 
פברואר 1944

קומיקס  חוברת  יהודיים],  [גיבורי-מלחמה   Jewish war heroes
מו־ ראשונה],  [חוברת   .Canadian Jewish Congress בהוצאת 

נטריאול, פברואר 1944. אנגלית.
החוברת מספרת את סיפורם של ששה גיבורי-מלחמה יהודיים. בסופה, 
טקסט על שירותם של יהודים בצבא קנדה ובצבאות מדינות אחרות 
בעולם. כנראה, הקומיקס הראשון שנוצר בקנדה. שם האמן אינו נזכר, 

כנראה                            . [8] עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. חותמות. 

פתיחה: $150

George M. Rae

261. Uri Fink – Sabraman, 1978  

Sabraman, the first Israeli Super-Hero. Issue no. . 
Written and illustrated by Uri Fink. Jerusalem, .
Uri Fink (b. ) – Israeli artist, illustrator and comic 
book author, renown for his "Zbeng" comic strip. 
"Sabraman", the first Israeli comic strip published 
by Fink when he was  years old, tells the story of 
Dan Bar-On (Sabraman) whose parents died in the 
Holocaust. Bar-On came to Israel after World War 
II, becoming a policeman and later a secret agent. 
An atomic brain implanted in his body gives him 
super-powers. Black and white illustrations, color 
cover. pp, . cm. Very good condition.

Opening Price: $180

262 261
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263. סיור תברואתי – קריקטורה מקורית – זאב
סיור תברואתי, קריקטורה מקורית מאת אמן הקריקטורות "זאב". טּוש 

על נייר עבה, חתום בפינה השמאלית התחתונה "זאב". 
שנהגו  תל-אביב-יפו,  עיריית  של  תברואתי"  "סיור  רכב  נראה  באיור 

משליך מתוכו פסולת תוך כדי נסיעה. 31X22.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $100

264. אוסף חשוב של חוברות היתוליות לפורים
119 עיתונים וחוברות היתוליות, שנדפסו לכבוד פורים ומועדים שונים. 

ירושלים ותל-אביב, רובן משנות ה-20-30.
ביניהן: "ליהודים" (עשרה גליונות ראשונים, 1908-1924), "האזמל" (גליון 
לפורים בהוצאת "על המשמר"), "הדבורה", "אפיקומן", "הסביבון הגדול", 
"9 בערב", "פורימיאדה", "שמנת", "חד-גדיא", "עגל הזהב", "מהודו ועד 
אספן  ידי  על  שנאסף  ואיכותי  נדיר  אוסף  דלים", ואחרים.  "עוזר  כוש", 

פרטי במשך שנים רבות. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $3500

263. A Sanitary Patrol – An Original Caricature 

– Ze'ev

An original caricature by the caricature artist Ze'ev. 
Marker on heavy paper, signed "Ze'ev" in the lower 
left corner. 
Illustration of a Tel Aviv Municipality sanitary patrol 
vehicle whose driver is throwing litter from the ve-
hicle while driving. . x cm. Good condition.

Opening Price: $100

264. Important Collection of Humorous 

Booklets for Purim

 One-hundred and nineteen humorous papers and 
booklets, printed for Purim and other holidays. 
Jerusalem and Tel-Aviv, mostly from the s- s.
Including: "LaYehudim" (First ten issues, -

), "HaIzmel" (Purim issue published by 
"Al HaMishmar"), "HaDevorah", "Afikoman", 
"HaSevivon HaGadol", "  BaErev", "Purimiada", 
"Shamenet", "Had Gadya", "Egel HaZahav", 
"MeHodu vead Kush", "Ozer Dalim". Rare and im-
portant collection. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $3500

265. הגדה בלתי-מפלגתית
[אפרים  אנכי  דן  בידי  ערוכה  נפש.  לכל  שוה  מפלגתית,  בלתי  הגדה 

דודזון]. הוצאת "בדיחותא", תל-אביב, [1947].
הגדה היתולית מודפסת במכונת כתיבה ומשוכפלת בסטנסיל. "קדש – 
למען המפלגה כדאי לו לאדם להקדיש את כל זמנו, מרצו, כספו וכו', כי 
המטרה מקדשת את כל האמצעים...". 10 דף, 21 ס"מ. מצב טוב. מאוסף 

ד"ר ישראל מהלמן. 

פתיחה: $100

265. Non-political Haggadah 

Non-political Haggadah for everyone. Edited by Dan 
Anochi (Ephraim Davidson). Tel-Aviv: “Bedichuta”, 
[ ]. 
Humorous Haggadah, typewritten and stencilled. 

 leaves, cm. Good condition. From Dr. Israel 
Mehlman's Collection.

Opening Price: $100
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267. התערוכה הארצישראלית בתל-אביב, 1929
 The IV-th Palestine & ,הבקרת את התערוכה הא"ית בתל-אביב
Near East Exhibition & Fair. כרזה בעצוב הצייר אליהו ִסיָגְרד 
אנגלית  עברית,   .1929 תל-אביב,   ,"Amanut" דפוס   .(1901-1975)

וערבית.
זה  אירוע  הרביעית;  הארצישראלית  בתערוכה  לביקור  המזמינה  כרזה 
זכה לשם "יריד היובל", במלאת 20 שנה לעיר תל-אביב. 70X50 ס"מ. מצב 
טוב. סימני-הקיפול ניכרים. חורי-תיוק וקרעים משוקמים שיקום מקצועי. מעט 

כתמי-חלודה בשוליים וקרעים קלים. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $600

266. Poster – The Jewish Welfare Board – New 

York, 1918

A poster on behalf of the JWB, calling for support 
for recruited soldiers sent to war. New York, .
"Civilians, when we go through this we need all 
the help and comfort you can give. The Jewish 
Welfare Board, United War Work Campaign – week 
of November II, ". The JWB was founded in 
April , three days after the US declared war on 
Germany. The artist: Sidney H. Riesenberg ( -

). x cm. Good-fair condition. Brittle paper. 
Creases, tears to creases, especially to lower part. 

Opening Price: $200 267. The Palestine & Near East Exhibition in Tel 

Aviv, 1929 

The IVth Palestine & Near East Exhibition & Fair. 
Poster designed by artist Eliyahu Sigard ( -

). “Amanut” Printers, Tel Aviv, . Hebrew, 
English and Arabic.
Invitation poster for the fourth Palestine & Near 
East Exhibition, an event later known as “The 
Jubilee Fair”, celebrating the th anniversary 
of the city of Tel Aviv. x cm. Good condition. 
Creases. Filing holes and professionally restored 
tears. Slight foxing and light tears around the 
edges. Mounted on linen.

Opening Price: $600 266. כרזה – ִמנהל הרווחה היהודי – ניו-יורק, 1918
כרזה מטעם ִמנהל הרווחה היהודי (JWB), קוראת לתמיכה בחיילים 

המגויסים למלחמה. ניו-יורק, 1918. 
 Civilians, when we go through this we need all the"
 help and comfort you can give. The Jewish Welfare
 Board, United War Work Campaign – week of
 ,November II". מנהל הרווחה היהודי הוקם באפריל 1917, 
שלשה ימים לאחר הכרזתה של ארה"ב על מלחמה נגד גרמניה. האמן: 

.(               )  Sidney H. Riesenberg
בקוי-הקיפול,  קרעים  סימני-קיפול,  שביר.  נייר  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   83X55

בעיקר בחלקה התחתון. 

פתיחה: $200

1885-1962
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268. כרזה מקורית – התיאטרון הארץ ישראלי, 1927
"תכנית" – כרזה מקורית, התיאטרון הארץ-ישראלי (התא"י). דיו על נייר, 
חתומה ומתוארכת בתחתית א. דייטש, 26 בפברואר 1927. כותרת עם 

אותיות מעוטרות וסמל התא"י בראש. 
התיאטרון הארץ ישראלי נוסד בברלין בשנת 1923 בידי חמישה שחקנים 
מארץ ישראל בהנהגת מרים ברנשטיין-כהן. עם ייסודו, ניהל אותו מנחם 
גנסין ממייסדי תחום התיאטרון בארץ-ישראל. בשנת 1925 עלה התא"י 

לארץ ובשנת 1927 נסגר. 67X48 ס"מ. מצב טוב מאד. קמטים וכתמים.

פתיחה: $800
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268. Poster – The Eretz Israel Theatre, 1927  

 “Tochnit” – original poster, the Eretz Israel Theatre. 
Ink on paper, signed and dated at the bottom: A. 
Deitsch,  February, . Title with decorated let-
ters and the theatre symbol at the top.
The Eretz Israel Theatre was established in Berlin 
in  by five actors from Eretz Israel who stud-
ied acting there, led by Miriam Bernstein-Cohen. 
Upon its founding it was managed by Menachem 
Genesin, one of the founders of theatre in Eretz 
Israel. After moving to Palestine in  the theatre 
closed down in . x cm. Very good condition. 
Mild creasing and staining

Opening Price: $800

269. כרזה – זאב ז'בוטינסקי איננו, 1940
"זאב ז'בוטינסקי ראש בית"ר איננו. בית"ר, דום!". כרזה מטעם נציבות 
 94.5X60.5 .בית"ר בארץ-ישראל, כ"ט תמוז ת"ש [1940] – יום פטירתו

ס"מ. מצב בינוני-טוב. מעט כתמים. קרעים וקמטים בשוליים. 

פתיחה: $250

270. האחים שמיר – הבריגדה היהודית, שנות ה-40
"ֶזה ַהָּצו – ַעל ָכל ְׂשָפַתִים: ֵמְרָבָבה – ְלִרּבֹואַתִים!" כרזה קטנה, המעו־
דדת גיוס לבריגדה היהודית. עצוב: [האחים] שמיר. [ארץ ישראל, שנות 

ה-30X15 .[40 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $200

270. Poster by the Shamir Brothers – The Jewish 

Brigade, 1940

Small poster promoting enlistment to the Jewish 
Brigade. Design: Shamir [Brothers]. [Eretz Israel, 

s.] x cm. Very good condition.

Opening Price: $200

269. Poster – Zeev Jabotinsky is Gone, 1940

"Zeev Jabotinsky, Head of Beitar, is Gone. Beitar, 
Come to Attention!" Poster on behalf of Beitar in 
Eretz Israel, August , , the day of Jabotinsky's 
passing. . x . cm. Fair-good condition. Several 
stains. Tears and creases at borders.

Opening Price: $250

271. פרנץ קראוס - ארבע כרזות לפרסום סיגריות
4 כרזות צבעוניות של מפעלי סיגריות, בעיצובו של פרנץ קראוס:

1. סיגריות טוברוק. דפוס ליטו אופסט, א. לוין-אפשטיין. 32.5X49 ס"מ
2. סיגריות אופק. דפוס א. לוין-אפשטיין. 48.5X68 ס"מ.

3. סיגריות דובק-פילטר. דפוס מסדה. 68X98 ס"מ. 
4. סיגריות דובק - "הסיגריה המחודשת מעלי טבק מעודנים". דפוס א. 

לוין אפשטיין. 49X68.5 ס"מ.

מצב טוב, מעט כתמים בשולי הכרזות. קרעים קטנים בשולי כרזות 3-4. 

פתיחה: $850

268
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272. תחרות צליחת הכנרת – עצוב ריכרד בלס
צליחת הכנרת, 18 באוקטובר 1951, חול המועד סוכות תשי"ב, כרזה 
מטעם ההתאגדות לתרבות גופנית "הפועל" (מיסודה של ההסתדרות) 
והועדה המארגנת של צליחת הכנרת מטעם עירית טבריה. עצוב: ריכרד 

בַלס. 70X50 ס"מ. מצב טוב-בינוני. נייר שביר, קרעים בשוליים. מקופלת. 

פתיחה: $150

273. שלש כרזות בענייני מחלות וחיסונים
חובה.   – החסון  הבריאות.  משרד  המעים,  טיפוס  מפני  עצמך  1. חסן 

עצוב: ל. בדרשי. דפוס אופסט "זיו", ירושלים, 49.5X35 .[1952] ס"מ. 
2. בפעולה משותפת נבער השחפת, ליגה למלחמה בשחפת בישראל. 

עצוב: גופר. דפוס ליטוגרפי א. קופמן ושות', 68X48 .[1954] ס"מ. 
3. תן ידך... הלחם בשתוק ילדים! מצעד הפרוטות, מטעם האיגוד היש־
עצוב: [שמואל] גרונדמן.  מרץ 1959.  ילדים,  שיתוק  נפגעי  למען  ראלי 

83X55 ס"מ.

מצב טוב מאד, מקופלות. 

פתיחה: $300

272. Kinneret Crossing Swimming Competition 

– Designed by Richard Ballas

The crossing of the Kinneret on October , , 
Hol HaMo’ed Sukkot, a poster on behalf of the 
“HaPoel” Physical Education Federation and the 
Kinneret Crossing Committee. Designed by Richard 
Blas. x cm. Good-fair condition. Fragile paper, 
tears on the edges. Folded.

Opening Price: $150

273. Three Posters Related to Illness and 

Vaccines

. Immunize Yourself Against Intestinal Typhus, 
Ministry of Health. Designed by L. Badrashi. Offset 
“Ziv”, Jerusalem, [ ]. x . cm.

. Together We Will Eradicate Tuberculosis, the 
League for the War against Tuberculosis in Israel. 
Design: Gofer. Lithographic print by A. Kauffman 
and Co. [ ]. x cm.

. Give Your Hand… to the Fight Against Polio! 
The March of Pennies, on behalf of the Israeli 
Federation for Handicapped Children, March . 
Design: [Shmuel] Grundman. x cm. 
Very good condition, folded.

Opening Price: $300

271. Franz Kraus – Four Cigarettes Posters 

Four colorful cigarette posters, designed by Franz 
Kraus:

. Tubruk Cigarettes. A. Levine-Epstein Litho-
offset Printing. . x cm.

. Ofek Cigarettes. A. Levine-Epstein Printing. 
. x cm.

. Dubek Filter Cigarettes. Massada Printing. 
x cm.

. Dubek Cigarettes. A. Levine-Epstein Printing. 
x . cm.

Good condition, some stains along borders. Small 
tears at borders of posters - .

Opening Price: $850 

274. יום הפרג בישראל, 1954
הבריטי].  הצבא  ותיקי  [לכבוד  בישראל  הֶּפֶרג  יום  נדיבה!  ביד  תרום 
תל- "אביבה",  ליטו-אופסט  דפוס  ליפמן),  את  (רוטשילד  רולי  עצוב: 

אביב, 70X49.5 .1954 ס"מ. מצב טוב. מקופלת.

פתיחה: $180
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274. Poppy Day Appeal in Israel, 1954

Give Generously! Poppy Day Appeal in Israel (hon-
oring the British Army Veterans). Designed by Roli 
(Rothschild & Lipman), “Aviva” Litho-Offset Printers, 
Tel Aviv, . . x cm. Good condition. Folded.

Opening Price: $180

275. המילווה העממי – חמש כרזות, שנות ה-50
1. 30,000 ל"י, המילווה העממי, סדרה ב'. המדפיס הממשלתי, מחלקת 

המדידות, [ינואר 1952]. 
2. 30,000, המילווה העממי, סדרה ב' – לחסכון ולזכיה בפרסים הג־
[אפריל  רמת-גן,  "ששון",  ליטוגרפי  דפוס  הממשלתי,  המדפיס  דולים. 

70X47.5 .[1952 ס"מ.
3. המפתח לעֶֹשר ואֶֹשר, 25,000 ל"י, הגרלת המילווה העממי בחיפה. 
 .1952 מאי  המדידות,  מחלקת  הממשלתי,  המדפיס  גולן.  צבי  עצוב: 

69.5X50 ס"מ. 

275. HaMilveh HaAmami [The Popular Loan] – 

Five Posters from the 50s  

. ,  Israeli Lirot, HaMilveh HaAmami, Series . 
Issued by the Government Printer, Dept. of Surveys, 
[January ].

. ,  Israeli Lirot, HaMilveh HaAmami, Series 
 – Savings and Great Prizes. Government Printer, 

“Sasson” Lithographic Printers, Ramat-Gan, [April 
]. . x cm.

. “The Key to Riches and Happiness”, ,  Israeli 
Lirot, HaMilveh HaAmami’s lottery in Haifa. Design: 
Zvi Golan. Issued by the Government Printer, Dept. 
of Surveys, May . x . cm.

. HaMilveh HaAmami . “Dachaf” Publications, 
“Bezalel Graphics” Lithographic Printers, Tel Aviv, 
[September ]. . x cm.

ליטוגרפי  דפוס  "דחף",  פרסום   .1954 תשי"ד  העממי  4. המילווה 
"גרפיקה-בצלאל", תל-אביב, [ספטמבר 1954]. 69X49.5 ס"מ. 

5. המילווה העממי, 30,000 ל"י. עצוב: גול[ן]. דפוס ליטוגרפי "אביבה", 
שמאלית- פינה  ס"מ.   68.5X46.5 ה-50].  [שנות  הממשלתי,  המדפיס 

תחתונה חסרה.  

מצב משתנה, טוב עד טוב מאד. מקופלות. 

פתיחה: $750

. HaMilveh HaAmami, ,  Israeli Lirot. Design: 
Golan. “Aviva” Lithographic Printers, Government 
Printer, [the s]. . x . cm. Missing bottom left 
corner.

Good-very good varying condition. Folded. 

Opening Price: $750

273274
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276. Mifal HaPa'is – Eight Posters

. ,  Israeli Lirot, for Hospitals, Mifal HaPa'is. Government Printer, Dept. of 
Surveys, [January ].

. There are Thousands of Fortunes in the Heavens, One of Them is Yours. Mifal 
HaPa'is, Spring Series. Design: [Ya’akov] Zim. Government Printer, “Dafna” 
Printers, [April ]. Missing section at the top.

. ,  winners for a Total of ,  Israeli Lirot in the Third Lottery. 
Government Printer, Dept. of Surveys, [April ]. Tears and stains.

. Mifal HaPa'is, Spring Series. Design: Ya’akov Zim. “Bezalel-Graphics” 
Printers, Tel Aviv, [May ].

. ,  Israeli Lirot, Mifal HaPa'is. Design: Zvi Golan. Government Printer, Dept. 
of Surveys, [June ].

. ,  Israeli Lirot, Mifal HaPa'is. Design: Reisinger. “Aviva” Litho-Offset 
Printers, Tel Aviv, [April ]. Missing the top left corner.
. The Prize is Waiting – Throw in Your Line. Design: K. Hovav. Government 

Printer, “Dafna” Printers. [July ].
. Mifal HaPa'is, poster designed by Vind-Strusky.A. Kauffman Lithographic 

Printers, [Tel Aviv, September ]. 

Varying sizes and varying condition, mostly good. All folded.

Opening Price: $1400

277. יום הפועלת הבינלאומי – משה וורוביצ'יק, 1947
כרזה ליום הפועלת הבינלאומי, מטעם מועצת הפועלות, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-

ישראל. עצוב: משה (רביב) וורוביצ'יק, צינקוגרפיה: י. רינדזונסקי. דפוס "אחדות", תל-אביב, מרס 1947. 
במרכז – טקסט מטעם מועצת הפועלות – "חברות! שרויים בצער ובאכזבה מוצא אותנו השנה יום-הפועלת 
הבינלֻאמי...". סביבו תצלומים שונים, מאת הצלם משה וורוביצ'יק. 70.5X49.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים ונזקים 

משוקמים שיקום מקצועי. מעט כתמים. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $500

277. International Woman Laborer's Day – Moshe Vorobeichic, 1947

International Woman Laborer's Day poster on behalf of the Federation of 
Women Workers and the General Federation of Hebrew Workers in the Land 
of Israel. Design: Moshe (Raviv) Vorobeichic. Zincography: Y. Rindzunski. 
“Achdut” Printers, Tel Aviv, March .
Text on behalf of the Federation of Women Workers in the center of the poster, 
surrounded by photographs by photographer Moshe Vorobeichic. . x . cm. 
Good condition. Professionally restored (light) tears and damages. Few stains. 
Mounted on linen.

Opening Price: $500

276. מפעל הפיס – שמונה כרזות
1. 1000 ל"י, לאשפוז ע"י הרשויות המקומיות, מפעל הפיס. המדפיס הממשלתי, מחלקת המדידות, [ינואר 

 .[1952
2. אלפי מזלות ברקיע, אחד הוא שלך. מפעל הפיס, סדרת האביב. עצוב: [יעקב] צים. המדפיס הממשלתי, 

דפוס "דפנה", [אפריל 1952]. חלק חסר בחלקה העליון. 
3. 35,750 זכיות על סך כלל 85,900 ל"י, בהגרלה השלישית. המדפיס הממשלתי, מחלקת המדידות, [אפריל 

1952]. קרעים וכתמים. 
4. מפעל הפיס, סדרת האביב. עצוב: יעקב צים. דפוס "גרפיקה-בצלאל", תל-אביב, [מאי 1952]. 
5. 2500 ל"י, מפעל הפיס. עצוב: [צבי] גולן. המדפיס הממשלתי, מחלקת המדידות, [יוני 1952]. 

פינה   .[1954 [אפריל  תל-אביב,  "אביבה",  ליטו-אופסט  דפוס  ריזינגר.  עצוב:  הפיס.  מפעל  ל"י,   5000 .6
שמאלית-עליונה חסרה. 

7. הזכיה מחכה – השלך החכה. עצוב: כ. חובב. המדפיס הממשלתי, דפוס "דפנה", [יולי 1954]. 
8. מפעל הפיס, כרזה בעצוב וינד-סטרוסקי. דפוס ליטוגרפי א. קופמן, [תל-אביב, ספטמבר 1954]. 

גודל משתנה, מצב טוב, משתנה. כולן מקופלות. 

פתיחה: $1400
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278. שרוליק – כרזת-פרסום למצעד הפרוטות, 1959
נפגעי  למען  ישראלי  איגוד  הפרוטות,  למצעד  הצטרף  אם!  אני  היום 
שיתוק ילדים. תל-אביב, מארס 70X49.5 .1959 ס"מ. מצב טוב. מקופלת. 

פתיחה: $150

278. Srulik – Publicity Poster for the March of 

Pennies [Mitzad HaPrutot], 1959

Today I Am a Mother! Join the March of the Pennies, 
on behalf of the Israeli Association for Handicapped 
Children. Tel Aviv, March . . x cm. Good con-
dition. Folded.

Opening Price: $150

הרב המתאבק / שלמה שבא
בארץ.  המיוחדות  מן  היא  הלפרין  רפאל  הרב  של  הקריירה 
של  ומחבר  חנויות  שרשרת  בעל  חרדי,  לרב  מגיבור–מתאבק 

ספרות חרדית.

מוינה  ומשפחתו  אביו  עם  כנער  לארץ  עלה  הלפרין 
מאד,  עשיר  היה  האב  בבני-ברק.  והשתקעו  שבאוסטריה 
תרם  מאד;  חרדי  זאת  עם  ויחד  רבים  עסקים  ובעל  בנקאי 
ליד  דתית  שכונה  הקים  בארץ,  דתיים  למוסדות  רבים  כספים 
מגדולי  החזון-איש,  של  מושבו  מקום  זכרון-מאיר,  בני-ברק, 
מן  פוניבז',  ישיבת  למען  בבני-ברק  אדמות  ורכש  הדור,  רבני 

החשובות בישיבות הארץ.

רפאל קיבל חינוך חרדי, למד בישיבות בבני-ברק ובירושלים. 
פנה  החרדית,  האמונה  את  לנטוש  בלי  מהפך,  בו  חל  בגיל 20 
עם  בתחרויות  והופיע  להפליא,  שרירי  גוף  פיתח  להיאבקות, 
מתאבקים נודעים, כשהוא עירום למחצה, גופו הבנוי מבריק 
והוא מנצח מתאבקים מן הארץ והעולם, שהפרסומת מציגה 

אותם כאלופים נודעים.

מתחריו  על  גוחן  מתאבק  ובגלימת  בבגד-הים  וצילומיו  שמו 
של  לגיבורם  היה  והוא  הארץ  ברחבי  התפרסמו  המובסים 

המאה  של  והששים  החמישים  בשנות  והמבוגרים  הצעירים 
הקודמת, "הגיבור היהודי" וה"ֶסֶלּב", כלשון ימינו, הראשון.

הוא גם הלך בדרכי אביו - רכש עסקים, שרשרת חנויות ונק־
ניקיה ברחוב דיזנגוף, שרבים מבקריה, ופעל גם בחיים הפולי־

תל-אביב  עירית  לראשות  לבחירות  עצמו  את  העמיד   - טיים 
ולכנסת - ונכשל.

העולם  אל  ושב  מההיאבקות  פרש  השבעים  שנות  בראשית 
החרדי. החוש המסחרי המשפחתי לא נטש אותו והוא פתח 
מודרנית  בפרסומת  מלוות  אופטיקה,  חנויות  של  שרשרת 

מאד ומפורסמות עד היום.

זקן,  גידל  חרדים,  בגדי  לבש  בישיבות,  ללימודים  חזר  הלפרין 
נקרא בכינוי "רב"  ופעיל בעולם החרדי. הוא פרסם אנציקלו־

פדיות וספרי קודש רבי-כרכים וכתובים בסגנון מודרני, שאינו 
מקובל על חלק מהעולם החרדי.

העביר  להם  ילדים,  שבעה  לו  נולדו  אשה,  נשא  הלפרין 
למוסדות  תורם  היום,  עד  בבני-ברק  חי  עסקיו,  את  בבגרותם 

חרדיים ולוחם את מלחמותיהם.
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279. תחרות היאבקות עם (הרב) רפאל הלפרין – רמת-גן, 
1954

 7.6.1954 השבועות  חג  במוצאי  בישראל:  הספורט  בעולם  מאורע 
(חד  חפשית  היאבקות  במינו  היחיד  שמשון"  "מכון  מטעם  תיערך 

פעמית). רפאל הלפרין, אלוף ישראל, נגד עתניאל שפירא. 
הלפרין (נ. 1924) – יליד וינה. איש עסקים, פעיל ציבור חרדי ישראלי, 
"אופטיקה  מייסד  מתאבק;  ישראל";  לבית  "האנציקלופדיה  עורך 

הלפרין". 94X63 ס"מ. מצב בינוני. קמטים, קרעים קלים, כתמים. מקופלת. 

פתיחה: $180

279. Wrestling Competition with (Rabbi) 

Raphael Halperin – Ramat-Gan, 1954

An Event in the Israeli Sports World: on June th, 
, the “Samson Institute" is sponsoring a (one-

time) wrestling competition between Raphael 
Halperin, Champion of Israel and Otniel Shapira.
Halperin (b. ) was a native of Vienna. 
Businessman, Israeli Haredi community activist, 
editor of the “Encyclopedia Le-Beit Israel”; wres-
tler; founder of “Halperin Optics”. x cm. Fair 
condition. Wrinkles, light tears, stains. Folded. 

Opening Price: $180

280. Handcrafted Signs – Jerusalem – Kimhi

Twenty hand-designed, -drawn and -colored card-
board signs and drafts signs by Z. Kimhi (Meller). 
Jerusalem, [c. s].
Most signed “Kimhi”. Some are signs for the follow-
ing businesses: “Migdal Or”, Magen David Adom, 
“S&Y Savransky Watches and Jewelry”, “A. Kovac 
–Photographer” [see lot ], “Café Palatin” and 
more. Varying sizes, good condition. Stains.

Opening Price: $250

280. שלטים מצוירים ביד – ירושלים – קמחי 
20 שלטים וטיוטות-שלטים, מעוצבים, מצוירים וצבועים בעבודת-יד, על 

קרטון, מאת צ. קמחי (מלר). ירושלים, [שנות ה-40 בקירוב]. 
מקוריים  שלטים  ביניהם,   ."Kimhi "קמחי  בפינה  חתומים  מרביתם 
ותכשי־ "שעונים  "לתחנות" [מד"א],  אור",  "מגדל  הבאים:  לבתי-העסק 
פריט 62),  גם  אמן" (ראה  צלם  קובץ' –  "א.  סברנסקי",  י.  את  ש.  טים 

"קפה פלטין", ועוד. גודל משתנה, מצב טוב, משתנה. כתמים. 

פתיחה: $250

281. צבי ברגמן - קטלוג אותיות-עץ
אותיות עץ, צבי ברגמן. דפוס "הדפס", תל אביב [תרצ"ט, 1938].

טוב.  מצב  ס"מ.   34 ברגמן.  צבי  של  עץ  לאותיות  החרושת  בית  קטלוג 
מעט כתמים.

פתיחה: $150

281. Zvi Bergman – Wooden Typeface Letters 

Catalogue 

Wooden typeface letters, Zvi Bergman. "Hedpess" 
Printers, Tel Aviv [ ].
Catalogue of Zvi Bergman's factory for wooden 
typeface letters. cm. Good condition. Several stains.

Opening Price: $150281
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282. קמיע במסגרת זכוכית וניר-כסף
בס"ד מא"ע רפאל, שתתרפא... מכל מיחוש ראש וכאב ראש ורפרוף 
הראש...". קמיע במסגרת-זכוכית מאוירת, עם עטורי פרחים ומגן-דוד 
צבעוניים על רקע נייר כסף, בסגנון עבודותיו של האמן משה (בן יצחק) 
שנות  של  השניה  המחצית  עד  כנראה  בארץ  שפעל  (שאה),  מזרחי 
ה-20, ביצירת "שיויתי", "מזרח" ומסגרות מעוטרות שונות. 15X10.5 ס"מ. 

מצב טוב. כתמים וקמטים בקמיע. שבר במסגרת הזכוכית. 

פתיחה: $120

282. Glass Framed Amulet – Moshe Mizrahi   

"You shall heal from all head pain, malady and weak-
ness…”. Amulet in decorated glass frame with col-
orful floral adornments and Magen-David on alumi-
num foil background. Similar in design to the work 
of artisan Moshe (Ben Yitzchak) Mizrahi (She'ah), 
who worked in Eretz Israel until the second half of 
the s, creating “Shiviti”s “Mizrah”s and vari-
ous decorated frames. . x cm. Good condition. 
Amulet stained and wrinkled. Crack in the glass frame.

Opening Price: $120

283. קמיע לשמירה על הילד והיולדת
שמירה לילד וליולדת, מהרב הקדוש רבי ישראל בעל שם טוב. ללא ציון 

מקום הדפוס, [שנות ה-40-50].
בצדדים "בסימן טוב ובמזל טוב" ושני כתרים; במרכז פמוט עם שלשה 
נרות, צירופי אותיות ואיורים נוספים, עם "אליהו הנבא [!] ז"ל היה הולך 
בדרך ופגע בלילית", ושיר למעלות. בתחתית: "ברוכים אתם קהל אמוני 

וברוך הבא בשם ה'". נדפס על דף ורוד. 27.5X21.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $100

283. Amulet for Protection of the Newborn 

Child and its Mother

Amulet for protection of a newborn child and its 
mother, by the Holy Rabbi Israel Ba'al Shem Tov. No 
printing place, [ s- s].
On the sides the inscription, "BeSiman Tov 
UbeMazal Tov" and two crowns; in the center a 
candlestick with three candles, letter-combinations 
and additional illustrations, with "Eliyahu HaNavi" 
and Shir LaMa'alot. At the bottom "Bruchim 
Atem… BeShem HaShem". Printed on pink paper. 

. x . cm. Good condition.

Opening Price: $100

284. קמיעות לשמירה על הילד והיולדת - תוניס
[שנות  בתוניס,  שנדפסו  קמיעות  ארבעה  וליולדת.  לילד  שמירה 

ה-40-50].
דפים בודדים עם צירופי אותיות, שמות המלאכים ותפלות, לחש לעין 
הרע מהרב החיד"א, "אליהו ז"ל היה הולך בדרך ופגע בלילית", ועוד. 
נדפסו בדיו כחולה, אדומה וירוקה, אחד נדפס על נייר ורוד. איורי מגן-

 39X30.5 ועוד.  המזלות,  אריות,  תרנגולים,  (ח'מסה),  כף-יד  דגים,  דוד, 
ס"מ, 39.5X32 ס"מ, 42X28 ס"מ. מצב טוב. בחלקם קרעים בשוליים וקמטים. 

חותמת בעלים. 

פתיחה: $250

284. Amulets for the Protection of the Newborn 

Child and its Mother – Tunisia

Four amulets printed in Tunisia, for the protection 
of a newborn child and its mother. [ s- s.]
Single leaves with combinations of letters, names 
of angels and prayers, an incantation against the 
evil eye by Rabbi Hachi"da, and more. Printed in 
blue, red and green ink, one amulet printed on 
pink paper. Illustrations include Magen David, fish, 
Hamsa, chicken, lions and the zodiac.

x . cm, . x xcm, x cm. Good condition. 
Minor tears and creases. Ownership ink stamp.

Opening Price: $250
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285. מניה – לודז'יה – על-שם אריה שנקר מנהל החברה
תעודת מניה, לודז'יה, חברה לטקסטיל בע"מ, תל-אביב, 1936.

של 100  הרשום  הבעל  הוא  כי  המעידה  שנקר,  אריה  על-שם  תעודה 
מניות בכורה בנות 10 לא"י כל אחת, ממספר 1 עד מספר 100. 

והיה   1924 בשנת  לארץ  עלה  אוקראינה,  יליד   –  (1877-1959) שנקר 
ליזם ותעשיין, מחלוצי תעשיית הטקסטיל בפתח-תקווה. רכש את בית 
"התאדות  ארגון  את  הנהיג  מצליח;  למפעל  והפכו  לודז'יה  החרושת 
בעלי תעשייה בארץ ישראל" (כיום התאחדות התעשיינים) והיה נשיאו. 

32X23 ס"מ, מצב טוב. קרעים וקמטים בשוליים, מעט כתמים.

פתיחה: $100

285. Share Certificate – Lodzia – Aryeh Shenkar, 

General Manager of the Company 

Share certificate, Lodzia Textile Company Ltd, Tel 
Aviv, .
Certificate in the name of Aryeh Shenkar, certifying 
that he is the registered owner of  preferred 
shares in the amount of  Eretz Israel Lira each, 
numbers - .
Aryeh Shenkar ( - ) – native of Ukraine, 
made aliya in  and became an entrepreneur 
and industrialist and one of the pioneers of the 
textile industry in Petach Tikva. Purchased the 
Lodzia factory and turned it into a successful enter-
prise. Led and was president of the "Association of 
Industry Owners in Eretz Israel" (the present day 
Industrialists' Association). x cm, good condi-
tion. Minor tears, creases at borders, stains.

Opening Price: $100

מניות, תוי-ספר
SHARES, EX-LIBRIS

286. מנית חברת קלנוע – גור-אריה ורבן - ירושלים
 Jerusalem Film Production ,מניה של חברה להפקת סרטים

Co. Ltd. ירושלים (דפוס האומן), שנות ה-40.
רבן,  וזאב  גור-אריה  מאיר  האמנים  בידי  נעשה  תעודת-המניה  עיצוב 

בסגנון האופיני להם. 35X28 ס"מ. מצב טוב. כיתוב בכתב-יד.

פתיחה: $250

286. Share Certificate of a Film Production 

Company – Gur-Aryeh and Raban – Jerusalem

Share certificate of the Jerusalem Film Production 
Co. Ltd., Jerusalem. [HaUman Printing], s.
The certificate was designed by the Bezalel artists 
Meir Gur-Aryeh and Zeev Raban, in their typical style. 

x cm. Good condition. Handwritten inscription.

Opening Price: $250

287. תריסר מניות – ארץ ישראל
 Banque  - הפלשתינאי  המסחרי  הבנק  פיקטיבית,  מניה 
 .[1910] ירושלים,  מונזון,  דפוס   .Commerciale de Palestine
אודות מניה זו, ראה קטלוג "קדם", מכירה 5, פריט 319. ♦ מטרופולין 

בנק בע"מ, דפוס מונזון, ירושלים, [סוף שנות ה-20]
ספח.  כוללת  רבן.  וזאב  גור-אריה  מאיר  עצוב:   .1928 "בושם",  חברת 
♦ הלואה וחסכון, יפו-תל-אביב, 1930. ♦ בנק אלכסנדר עליאש ושות', 
ירושלים,  בנק.  קרידיט  ישראל,  ארץ  אשראי  קפת   ♦  .1935 ירושלים, 
לא  ה-30].  טבריא", [שנות  "חמי  חברת  בכורה,  מנית  תעודת   ♦  .1935
היתה בשימוש. ♦ בנק זרובבל, תל-אביב, 1939. ♦ אגרובנק, בנק לחק־
לאות ולבנין. תל-אביב, 1939. ♦ סטנדרד בנק לא"י בע"מ, תעודת-פקדון. 
תל-אביב, 1941. ♦ אגרת-חוב ע"ס עשרה פונטים, "לפי הוראות פקודת 
בע"מ,  היהודים  התישבות  אוצר   ♦ ירושלים,  1945.  המלחמה".  מלווה 
בינוני-טוב,  במצב  חלקן  מאד,  טוב  במצב  חלק  משתנים.  ומצב  גודל   .1971

חסרות ספחים או קרועות. 

פתיחה: $300
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287. Twelve Shares – Eretz Israel

Banque Commerciale de Palestine fictitious share 
–. Monsohn Printers, Jerusalem [ ].(See Kedem 
auction , lot ). ♦ Metropolin Bank Ltd, Monsohn 
Printers, Jerusalem [late s]. ♦  “Bosem” 
Company, . Design: Meir Gur-Aryeh and Zeev 
Raban. Includes the stub. ♦ Halva’ah VeHisachon 
(Savings and Loan) Jaffa-Tel Aviv, . ♦ Alexander 
Eliash & Co Bank, Jerusalem, . ♦ Kupat Ashray 
Eretz Israel, Credit Bank. Jerusalem, . ♦ “Tiberias 
Hot Springs” preferred share certificate, [ s]. 
Unused. ♦ Zrubavel Bank, Tel Aviv, . ♦ Agrobank, 
the Bank for Agriculture and Construction. Tel Aviv, 

. ♦ Standard Bank LeEretz Israel Ltd, deposit 
certificate. Tel Aviv, . ♦  Pound Debenture, 
“as ordered by the Milveh HaMilchama”. Jerusalem, 

. ♦ Otzar Hityashvut HaYehudim Ltd [Jewish 
Settlement Treasury], . Different sizes and con-
ditions. Some in very good and others in fair-good 
condition, missing stubs or torn.

Opening Price: $300

288. אוסף תוי-ספר
250 תוי-ספר (אקס ליבריס) יהודיים.

ואמ־ גרמני  ממוצא  יהודים  של  פרטיים  תוי-ספר  הכולל  מגוון,  אוסף 
ה-20  המאה  מראשית  חלקם  ומחקר,  ציבור  מוסדות  רבנים,  ריקאי, 

ונושאים תחריטים מקוריים. גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $1250

288. Ex Libris Collection

Two-hundred and fifty ( ) Jewish ex libris.
A diverse collection, including personal ex libris 
of German and American Jews, rabbis, and public 
and research institutes. Some dating back to the 
beginning of the th century, some with original 
engravings. Varied size, good condition.

Opening Price: $1250

289. Ex Libris and Articles on the Topic

Seventeen ex libris, one designed by Yoseph Budko 
and one belonging to Binyamin Barlevy. Included 
is a large, signed engraving of a "Jewish Ex Libris 
Exhibition", . ♦ Also included: the Safed Museum 
of the Art of Printing newsletter, issues  and - , with 
articles on ex libris; "The Jewish Ex Libris Exhibition", 
a printout from "Hed Hadfus" no. , March . A 
total of  items, various sizes, good condition.

Opening Price: $200

289. תוי-ספר ומאמרים בנושא
17 תוי-ספר (אקס-ליבריס), ביניהם אחד בעצוב יוסף בודקו, אחד של 

בנימין ברלוי ותחריט גדול, חתום, "תערוכת תוי-ספר יהודיים", 1982. 
 ,8-9  ,6 גליונות  בצפת,  הדפוס  לאמנות  המוזיאון  ידיעון  מצורפים:   ♦
מתוך  תדפיס  יהודיים",  תוי-ספר  "תערוכת  לתוי-ספר;  אזכורים  ובהם 
"הד הדפוס" מס' י"א, מרץ 1957. סה"כ 20 פריטים, גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $200
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290.  Ex Libris

Twenty-two Jewish ex libris, primarily of German 
Jews and of institutions, including an ex libris de-
signed by E. M. Lilien, original engravings signed by 
the artists, and personal bookmarks belonging to 
Heinrich Loewe, Alter Druyanov and others. 
Varied size and condition.

Opening Price: $150

290. תוי-ספר
של יהודים ממוצא גרמני  תוי-ספר (אקס-ליבריס) יהודיים, בעיקר   22
ושל מוסדות. ביניהם: תו-ספר בעיצוב א"מ ליליאן, תחריטים מקוריים 
חתומים בידי האמן ותוי-ספר אישיים של אלתר דרויאנוב, היינריך לווה, 

ואחרים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150

אמצעי-תשלום
METHODS OF PAYMENT

291. אוסף אמצעי תשלום - מזון
103 אמצעי תשלום שונים.

ביניהם: תלושים לקניה בשק"ם, תלושים לארוחות בבית החולים הדסה 
ובבית חולים טלביה, תלושי חלב של חברת אל-על, כרטיס חודשי של 
ועד החיטה היהודי, תלושים של בית התבשיל "לחם לרעבים", תלוש 
ועוד.  רובננקו,  האחים  של  מינרליים  למים  החרושת  בבית  אחת  לכוס 
סה"כ 103  נוספים.  תשלום  ואמצעי  לצילום  שוברים  גם  כולל  האוסף 

פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150

291. Collection of Methods of Payment – Food

One-hundred and three different Methods of 
Payment.
Including: vouchers for purchases in military can-
teens, vouchers for meals in the Hadassah and Talbiya 
Hospitals, El-Al milk vouchers, monthly ticket of the 
Jewish Wheat Committee, vouchers for the "Lechem 
LaRe'evim" soup-kitchen, voucher for one glass of 
water at the Rubanenko Mineral Water Factory, pho-
tocopying vouchers and other methods of payment. 
Total of  items. Size and condition varies.

Opening Price: $150

292. Collection of Methods of Payment 

– Transportation 

Fifty-three public transportation tickets.
Includes tickets that served as monetary means 
(paper tokens) during periods of low-value coin 
shortages; travel tickets of the companies Egged, 
Dan, HaMekasher, Ichud Regev, Hitachdut Hegeh, 
Shachar and more, as well as Arkia flight tickets, 
railway tickets and vouchers for gasoline. Size and 
condition varies.

Opening Price: $120

292. אוסף אמצעי תשלום - תחבורה
53 כרטיסי-נסיעה בתחבורה ציבורית.

ביניהם: כרטיסים ששימשו כמטבע עובר לסוחר (אסימוני-נייר) בתקו־
פות בהן היה מחסור במטבעות בעלי ערך נמוך. האוסף כולל כרטיסים 
של החברות: אגד, דן, המקשר, אחוד רגב, התאחדות הגה, שחר ועוד, 
וכן כרטיסי טיסה של חברת ארקיע; כרטיס רכבת ותלושים לבנזין. גודל 

ומצב משתנים.

פתיחה: $120

293. אוסף אמצעי תשלום קיבוציים
וציוד  הלבשה  למזון,  ותלושים  פנימיות  המחאות  שטרות,  אוסף 
שהודפסו לשימוש פנימי בקיבוצים, רובם משנות ה60-70. המוקדמים 

שבהם משנת 1947.
ביניהם: אמצעי-תשלום מאוירים, כרטיסים דמויי שטרות דולרים ולירות 
שהודפסו בקיבוץ גניגר, עם תמונות חברי הקיבוץ; אוסף מגוון, מהקיבו־
צים:  ניר-דוד, נחשונים, עין-שמר, נוה-יער, נען, מעגן מיכאל, מענית, ברור-

כפר-מנחם,  עציון,  כפר  מגידו,  משמרות,  מסדה,  החמישה,  מעלה  חיל, 
יד מרדכי, נאות מרדכי, חצור, חפציבה, מענית, דן, גבת, משמר הנגב, 
גבעת ברנר, שדה בוקר, רמת הכובש, יגור, עין השופט, רשפים, וקיבוצים 

נוספים. סה"כ 573 אמצעי תשלום, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $600

291
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293. Collection of Kibbutz Method of Payment 

Collection of notes, internal cheques and vouchers 
for food, clothing and equipment, all printed for 
use in kibbutzim, most of them from the s-

s. The early examples are from .
The collection includes: Illustrated methods of pay-
ment, cards shaped as Dollar and Lira bills printed 
in Kibbutz Genigar with photographs of kibbutz 
members; a diverse collection from the kibbutzim 
Nir David, Nachshonim, Ein Shemer, Neve Ya'ar, 
Na'an, Ma'agan Michael, Ma'anit, Brur Chayil, 
Ma'ale HaHamisha, Massada, Mishmarot, Meggido, 
Kefar Etzion, Kefar Menachem, Yad Mordechai, 
Neot Mordechai, Hatzor, Cheftziba, Dan, Gvat, 
Mishmar HaNegev, Givat Brenner, Sde Boker, 
Ramat HaKovesh, Yagur, Ein HaShofet, Reshafim 
and others. A total of  items, sizes and conditions 
vary.

Opening Price: $600

294. Five Eretz Israel Train Tickets

- . Three "Lloyd Palestine & Egypt Ltd" tickets, 
for travel from Rehovot to Kantara East, st class; 
from Kantara to Cairo, nd class; and from Lod 
to Kantara East, nd class. The three tickets are 
unused.

. Palestine Railways Pilgrim Voucher, for travel 
from Kantara East to Acre, rd class, .

. Two tickets on behalf of the Imperial Russian 
Church in Palestine, for travel from Jaffa to 
Jerusalem, nd class, [early th century]. Russian 
and French. 
Size varies, good condition.

Opening Price: $200

294. חמשה כרטיסי-רכבת ארצישראליים – צליינים 
מרוסיה

1-3. שלשה כרטיסים של חברת "ללויד ארץ-ישראל ומצרי בע"מ", לנ־
סיעות: מרחובות לקנטרה מז', מחלקה ראשונה; מקנטרה לקהיר, מחלקה 

שניה; מלוד לקנטרה מז', מחלקה שניה. שלשתם לא היו בשימוש. 
 ,Palestine Railways של (Pilgrim Voucher) 4. כרטיס-צליין

לנסיעה מקנטרה מז' לעכו, במחלקה השלישית, 1940. 
בפלשתינה  האימפריאלית  הרוסית  הכנסיה  מטעם  כרטיסים  5. שני 
ה-20].  המאה  [ראשית  השניה,  במחלקה  לירושלים  מיפו  ,לנסיעה 

רוסית וצרפתית. 

גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $200

295. שני כרטיסי-רכבת בעברית – ורשה, 1917
מורשה  לנסיעה  ורשה.  הצעירים,  הסתדרות  מרכז  מטעם  1. כרטיס 
"טיול  במסגרת   ,[1917] תרע"ז  בעומר  בל"ג  ובחזרה  לגוצלבק  (גשר) 

עממי". 
2. כרטיס מטעם הועד הציוני, ורשה. לנסיעה מורשה (קובל) לגוצלבק 

ובחזרה בל"ג בעומר תרע"ז [1917], במסגרת "טיול עממי".

 5.5X3 .מודפסים בעברית על קרטון. בצדם האחורי סמל הארגון הציוני
ס"מ. אחד במצב טוב מאד, השני במצב טוב-בינוני, מוכתם.

פתיחה: $120

295. Two Train Tickets in Hebrew – Warsaw, 1917 

. Ticket issued by Histadrut HaTze'irim Center, 
Warsaw. For return travel from Warsaw (Bridge) to 
Goclawek on Lag BaOmer , as part of an orga-
nized "folk journey".

. Ticket issued by the Zionist Committee, Warsaw. 
For return travel from Warsaw (Kovel) to Goclawek 
on Lag BaOmer , as part of an organized "folk 
journey".
Printed in Hebrew on Cardboard. The emblem 
of the Zionist organization appears on the back. 

. x cm. One ticket in very good condition, the other 
good-fair, stained.

Opening Price: $120

293295
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296. תחית המתים – משה ברודרזון – יצחק ברוינער / 
יעקב אדלר

אידיש",  "יּונג  הוצאת  ברודרזון.  משה  מאת  מיסטעריע,  המתים,  תחית 
לודז', תר"ף [1920]. יידיש.

חבר  ברוינר (1887-1944),  (וינצנט)  יצחק  בידי  העטיפה  עיצוב  מחזה. 
קבוצת "יונג-יידיש" ו"קולטור-ליגע" בפולין. האיורים בגוף החוברת מאת 
יעקב אדלר, אף הוא חבר קבוצת "יונג יידיש". נדפס ב-500 עותקים. 31 
עמ', 18.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. עטיפה ודפים מנותקים או מנותקים חלקית, 

קרעים בשוליים (נייר חומצי ושביר).

פתיחה: $250

297. די קופע – פרץ מרקיש - ורשה, 1921 – כריכה בעצוב 
הנריק ברלוי

די קופע [הֲעֵרָמה], פרץ מארקיש. הוצאת קולטור-ליגע, ורשה, תרפ"ב. 
מהדורה ראשונה.

עם  משחקת  ברלוי,  הנריק  על-ידי  נעשתה  הכריכה  על  הקומפוזיציה 
שם הפואמה של מרקיש ומזכירה מבחינה חזותית "ערמה" ("די קוּפע"). 
הברוטליות והגסות המודגשת של מרכיבי הקומפוזיציה – האותיות של 
הכותרת והמשולשים המצוירים מתחתיהן - תואמות את הטרגיּות של 
עלילת הפואמה ואת האנטי-אסתטיּות הנטורליסטית המתגרה במכוון, 
בפואמה.  המופיע  הפוגרום  הרוגי  תיאור  של  העיקרית  הנימה  שהיא 
היהודים הנרצחים נאספו ב"ערמה" על כיכר העיירה. לב עמ', 33.5 ס"מ. 

מצב בינוני. עטיפה ודף ראשון ואחרון מנותקים. כתמים, קרעים בשוליים. 

פתיחה: $250

296. The Resurrection of the Dead – Moyshe 

Broderzon – Yitzchak Broyner/Ya'akov Adler

Tkhiyes Hameysim, Misterye, by Moyshe Broderzon. 
Lodz: "Yung-Yidish", . Yiddish.
Stage play. Cover design by Yitzchak (Vincent) 
Broyner ( - ), member of the "Yung-Yidish" 
and "Kultur-Lige" in Poland. Illustrations within the 
booklet by Ya'akov Adler, also a member of "Yung-
Yidish." One of  copies. pp, . cm. Good-fair 
condition. Cover and leaves detached or partly de-
tached, tears at borders, brittle paper.

Opening Price: $250

297. Di Kupe – Peretz Markish – Warsaw, 1921 – 

Cover Design by Henryk Berlewi

Di Kupe (The Pile), Peretz Markish. Warsaw: Kultur-
Lige, . First edition.
The cover illustration is by Henryk Berlewi, picto-
rializing the name of Markish's poem with a visual 
resemblance of a 'pile'. The obvious brutality and 
coarseness of the composition's elements – the ti-
tle-letters and the triangles beneath them – match 
the tragic mood of the poem, and the purposely-
provocative naturalist, anti-aesthetic quality that 
is the main tone in the poem's description of the 
victims of the pogrom; the murdered Jews were 
"piled up" in the town square.

pp, . cm. Fair condition. Cover and first and last 
leaves detached. Tears to margins, stains.

Opening Price: $250
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298. מעטפת-לספר בעצוב נתן אלטמן – פריז, 1932
 Arts et Métiers-ל עטיפה   ,(1889-1970) אלטמן  נתן 
ס"מ,   25X21  .1932 בשנת  בפריז  שנדפס   Graphiques No. 

בפספרטו 40X30 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $120

298. Book Cover Designed by Nathan Altman – 

Paris, 1932

Nathan Altman ( - ), cover of Arts et Métiers 
Graphiques, Issue No. , Paris . x cm, mount-
ed under a x cm passe-partout. Very good condition.

Opening Price: $120

299. מאסף לשירה מהפכנית - קייב, 1921 - עטיפה 
בעיצוב צ'ייקוב

אין פייערדיקן דויער, [בתקופה הבוערת, מאסף לשירה חדשה ומהפכ־
נית], בעריכת ע. קָארמַאן. הוצאת מלוכע-פארלאג וקולטור-ליגע, קייב, 

תרפ"א 1921. יידיש.
מאסף הכולל יצירות של דוד האפשטיין, פרץ מארקיש, משה קולבאק, 
משה ברודרזון, קדיה מולודובסקי ואחרים. הציור והטיפוגרפיה בסגנון 
קונסטרוקטיביסטי על עטיפת החוברת מעשה ידי יוסף צ'ייקוב. 64 עמ', 

17 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים קלים . נקבי-עש בודדים. 

פתיחה: $300

299. Anthology of Revolutionary Poetry – Kiev, 

1921 – Cover Designed by Joseph Tchaikov  

In Feirdiken Doyr, [In the Burning Period, anthol-
ogy of new and revolutionary poetry], edited by 
A. Korman. Kiev: Meluche-Farlag and Kultur-Lige, 

. Yiddish.
Anthology containing works by David Hofstein, 
Peretz Markish, Moshe Kolbak, Moyshe Broderzon, 
Kadia Molodovsky and others. The illustrations and 
typography on the cover, in the Russian Constructivist 
style, are by Joseph Tchaikov. pp, cm. Good condi-
tion. Stains and slight creases. A few moth-holes.

Opening Price: $300

300. מייסעלאך – הוצאת קולטור-ליגע – קייב, 1923
קייב, 1923.  קולטור-ליגע,  הוצאת  קיפניס.  [איציק]  י.  מאת  מייסעלאך, 

יידיש. 
מעשיות מאת יצחק (איציק) קיפניס (1896-1974) – סופר ילדים, משורר 
יידיש ומתרגם יהודי-אוקראיני, עם איורים מאת אמני קולטור ליגע ניסן 

300. Mayselakh – Kultur-Lige Publishing – Kiev, 

1923

Mayselakh, by I. [Itzik] Kipnis. Kiev: Kultur-Lige, 
. Yiddish.

Tales by Yitzchak (Itzik) Kipnis ( - ) – author 
of children's stories, Yiddish poet and Jewish-
Ukrainian translator, with illustrations by Kultur-Lige 
artists Nissan Shifrin ( - ) – graphic designer, 
painter and stage designer; and Mark Epstein ( -

) – graphic designer, sculptor, stage designer 
and teacher; cover design by Sara Schor (cover is 
missing). [ ], pp, cm. Good condition. Cover miss-
ing, ex-library copy, new cardboard binding.

Opening Price: $250

שיפרין (1892-1961) – אמן גראפי, צייר ומעצב תפאורות; ומארק אפ־
שטיין (1897-1949) – אמן גראפי, פסל, מעצב תפאורות ומורה; עטיפת 
החוברת עוצבה בידי שרה שור (חסרה בעותק זה). [6], 66 עמ', 18 ס"מ. 

מצב טוב. עטיפה חסרה, חותמות ספריה. כריכת-קרטון חדשה. 

פתיחה: $250

298
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301. דער משפט – קולטור-ליגע – ורשה, 1922
הוצאת  אופטובסקי].  מאיר  [יוסף  אּפאטאשּו  י.  מאת  משפט,  דער 

קולטור-ליגע, ורשה, 1922. 
על  הייחודית  הטיפוגרפיה  וכן  העטיפה,  על  החוברת,  בגוף  האיורים 
העטיפה, מעשה ידי האמן זאב (וולף) ויינטראוב. 16 עמ', 29.5X22 ס"מ. 

מצב בינוני. כתמים וקמטים, קרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $400

301. Der Mishpat – Kultur-Lige – Warsaw, 1922

Der Mishpat, by J. Opatoshu [Yosef Meir 
Opatowsky]. Warsaw: Kultur-Lige, .
Illustrations within the booklet, on the cover, and 
the unique typography on the cover by the artist 
Ze'ev (Wolf) Weintraub. pp, . x cm. Fair condi-
tion. Stains and creases, slight tears at borders.

Opening Price: $400

302. מחזה מאת לאזאר קאצוביץ' – מינסק, 1927
אין יענע טעג [ְּביום אחר], מחזה בשלש מערכות, מאת לאזאר (לייזר) 
קאצאוויטש (1903-1953). הוצאת מעלוכע-פארלאג פון ווייסרוסלאנד, 

מינסק, 1927. יידיש. הקדמה מאת י. ברָאנשטיין.
מספר איורים בגוף המחזה; איור על העטיפה, חתום ל. ק. 64 עמ', 18 
ס"מ. מצב טוב, עותק ספריה לשעבר. עטיפה מנותקת חלקית, פגמים קלים 

בחזיתה. חלק מהגליונות אינם חתוכים.

פתיחה: $200

302. Play by Leyzer Katsovitsh – Minsk, 1927

In Yene Tog [on another day], a three-act play, 
by Lazar (Leyzer) Katsovitsh ( - ). Minsk: 
Melukhe-farlag fun Vaysruslend, . Yiddish. 
Introduction by Y. Bronstein.
Several illustrations within the play; illustration on 
the cover, signed L.K. pp, cm. Fair-good condi-
tion, ex-library copy. Cover partly detached, slight 
damages to front cover. Some sheets are uncut.

Opening Price: $200 

303. ביכער וועלט – ארבעה גליונות
דו-חודשי  עתון  זשורנאל,  ביבליָאגראפישער  קריטיש  וועלט,  ביכער 
בקורתי-ביבליוגרפי. הוצאת קולטור-ליגע, ורשה, 1922-1923. גליונות 1, 

2, 3 (שנה ראשונה), 5 (שנה שניה). יידיש.
כוללים מאמרים ממיטב סופרי ומבקרי ספרות היידיש, בקורות-ספרים 
על ספרי אמני קולטור ליגע, עם מעט תמונות של שערי הספרים. 31.5 

ס"מ. מצב בינוני. קרעים וקמטים. עטיפתו האחורית של גליון 5 חסרה. 

פתיחה: $150

303. Bicher Velt 

Bicher Velt, Kritisch Bibliographischer Zhournal, a 
bi-monthly bibliographic critical journal. Warsaw: 
Kultur-Lige, - . No. , ,  (first year),  
(second year). Yiddish.
Articles written by the best Yiddish authors and 
book critics of the period, critiques of the books of 
the artists of Kultur-Lige, with a few pictures of the 
books' title pages. . cm. Fair condition. Tears and 
creases. The back cover of no.  is missing. 

Opening Price: $150
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304. העפטן פאר יידישער קונסט – חוברת מס' 1
דו-ירחון,  יהודית],  לאומנות  [חוברת  קונסט  יידישער  פאר  העפטן 
בהוצאת "יידישן וויסנשאפטלעכן אינסטיטוט" – המכון למדעי היהדות, 

וילנה, נובמבר-דצמבר 1936. חוברת מס' 1. 
מאמרים בנושא אומנות יהודית. עצוב העטיפה בידי האמן אומע ָאלק־
עניצקי. לא ידוע לנו האם נדפסו חוברות נוספות. 32 עמ', 24.5 ס"מ. מצב 

טוב-בינוני. חותמות-ספריה, קמטים כתוצאה מרטיבות. 

פתיחה: $120

304. Heften far Yiddisher Kunst – Issue no. 1 

Heften far Yiddisher Kunst [Booklet for Jewish Art], 
bi-monthly. Vilna: Yiddishen Weisensheftlechen 
Institute – the Jewish Science Institute, November-
December . Issue no. .
Articles about Jewish art. Cover design by Uma 
Alkenitsky. We do not know if other booklets were 
published. pp, . cm. Good-fair condition. Library 
stamps, creases due to moisture damage.

Opening Price: $120

305. אדריכלות מודרנית – צרפת – עטיפה בעצוב ליסיצקי
 Frankreich, die entwicklung der neuen ideen nach
konstruktion und form Roger Ginzburger. לייפציג, 1930. 
כרך  בעולם.  מודרנית  באדריכלות  העוסקת  סדרה  מתוך  שלישי  כרך 
העטיפה:  עצוב  ושרטוטים.  תצלומים  ב-183  ומלווה  בצרפת  עוסק  זה 
אל ליסיצקי (1890-1941), אמן יהודי-רוסי, מעצב, צלם, מורה, טיפוגרף 
ואדריכל. מהבולטים והחשובים בתנועת האוונגרד הרוסי. 132 עמ', 28.5 

ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים. שדרה מפורקת. קרעים בשולי העטיפה.

פתיחה: $250

305. Modern Architecture – Frankreich – Cover 

Designed by El Lissitzky

Frankreich, die entwicklung der neuen ideen nach 
konstruktion und form Roger Ginzburger. Leipzig, 

.
Volume  of a series about contemporary world 
architecture. This volume deals with France and 
has  photographs and sketches. Cover design 
by El Lissitzky ( - ), a Jewish-Russian artist, 
designer, photographer, teacher, typographer and 
architect. One of the most prominent figures in the 
Russian Avant-Garde movement. pp, . cm. 
Good condition, few stains. Detached spine. Tears to 
cover margins. 

Opening Price: $250

306. מאספים ספרותיים – רוסיה
1. עולמנו, מאסף לשאלות-החיים ולספרות, בעריכת ד"ר מ. גליקסון. 
ונדפס  באודסה  (נסדר  אודיסה-מוסקבה,  פטרוגראד.  "קדם",  הוצאת 
על  העורך  מספר  בה  אחרית-דבר  בסופו   .[1917] תרע"ז  במוסקבה), 

קשיי הצנזורה בתהליך הדפסת המאסף. מעטפת אחורית חסרה. 
ואליעזר  צמח  שלמה  [בעריכת  ולבקרת,  יפה  לספרות  2. מאסף 
צוירה  המעטפת   .1919 תרע"ט  אודסה,  "ארץ",  הוצאת  שטיינמאן]. 
בידי יצחק פרנקל. אחרי דף השער – הקדמה מאת המערכת: "הקורא 
העברי, בהוציאו את משפטו על המאסף שלפנינו, יביא בודאי בחשבון 

את התנאים הקשים אשר בהם היו נתונים עורכיו. 

שניהם נתונים בכריכה קשה. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150

306. Literary Anthologies – Russia

. Olameinu, an anthology of questions of life and 
literature, edited by Dr. M. Glickson. Petrograd-
Odessa-Moscow: Kedem, . At the end, an epi-
logue by the editor describing his difficulties with 
the censor during the printing. Back cover missing. 

. A literary anthology of literature and critique, 
[edited by Shlomo Tzemach and Eliezer Steinman]. 
Odessa: Eretz, . Cover illustrated by Yitzchak 
Frankel. An introduction by the editor: "Hebrew 
readers, when judging this literary anthology, 
please take into account the editors' difficult work-
ing conditions."

Both bound in hard covers. Varied size and condition. 

Opening Price: $150
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308. מעשיה על מוטל'ה האדמוני – מוסקבה, 1926
מוטל'ה  על  [מעשיה   ...ПОВЕСТЬ О РЫЖЕМ МОТЭЛЕ
אּוטקין.  יוסף  מאת  בלוך],  והקומיסר  ישעיהו  הרב  המפקח,  האדמוני, 

מוסקבה, [1926].
1902-) רֹוטֹוב  פבלוביץ  קונסטנטין  האמן  מאת  הומוריסטיים  איורים 
1959) לצד תצלומי בעלי-מלאכה יהודיים והווי החיים היהודי. 32 עמ', 

309. ֹקהלת - איורים מאת ניקולאי איסצלנוב
ברלין,   .(Трирема) "טרירמה"  הוצאת  [קֹהלת].   Экклезиаст

1923. רוסית.
איסצל־ ניקולאי  מאת  איורים  עם  קהלת,  ספר  מתוך  נבחרים  קטעים 
במאה  נדפס  רוסי.  ואמן  אדריכל   ,(Исцеленнов, 1891-1981) נוב 
עותקים ממוספרים וחתומים בידי האמן. עותק זה מספרו 6. [10] דף. 

34 ס"מ. מצב טוב-בינוני. נזקי רטיבות, קרעים בכריכה.

פתיחה: $120

308. The Story of Mottele HaAdmoni – Moscow, 

1926

ПОВЕСТЬ О РЫЖЕМ МОТЭЛЕ... [The Story of 
Mottele the Redhead, the Supervisor, Rabbi 
Yeshayahu and the Commissioner Bloch], by Yoseph 
Utkin. Moscow, [ ].
Humorous illustrations by the artist Constantine 
Pavlowitz Rotow ( - ) alongside photo-
graphs of Jewish workers and the Jewish way of 
life. pp, . cm. Good condition. Tears and stains to 
margins and cover.

Opening Price: $400

309. Ecclesiastes – Illustrations by Nikolai 

Istselenov

Экклезиаст [Kohelet]. Berlin: Trirema, . 
Russian. Selected passages from Ecclesiastes, il-
lustrated by Nikolai Istselenov (Исцеленнов -

), Russian architect and artist. Printed in one 
hundred numbered copies signed by the artist. This 
is copy no. . [ ] leaves, cm. Good-fair condition. 
Moisture marks, tears to binding.

Opening Price: $120

307. געש – ספר שירים עברי – קייב, 1924
געש, מאת מילי [שמואל] נוַבק. הוצאת מלוכע טרעסט, קייב, תרפ"ד 

.[1924]
אוקטובר  ממהפכת  בסגנונו  המושפע  נובק,  מילי  מאת  שירים  ספר 
היא  נובק  של  שירתו  בלוק.  ואלכסנדר  מאיאקובסקי  של  ומכתביהם 
בשפה  פרולטרית-קומוניסטית  לשירה  הראשונות  הדוגמאות  אחת 
העברית. עיצוב העטיפה המרשים כולל טיפוגרפיה ייחודית, מעשה ידי 
האמן מנואיל (עמנואל) שכטמן (1900-1941) – גרפיקאי, צייר ומעצב-
תפאורות, תלמיד המכללה לאמנות בקייב, מקורב לחוגים הספרותיים 
בקייב בשנות ה-20, ופעיל בשדות התרבות והאמנות. 47 עמ', 22.5 ס"מ. 

מצב טוב. פינת עמ' 3 נחתכה. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $200

307. Ga'ash – Hebrew Poetry Book – Kiev, 1924

Ga'ash, by Mili [Shmuel] Novak. Kiev: Meluche 
Trest, Kiev, [ ].
Poetry book by Mili Novak, style inspired by 
the October Revolution and by the writings of 
Mayakovsky and Alexander Blok. Novak's poetry is 
one of the early examples of proletarian-commu-
nist poetry in Hebrew. The cover design utilizes a 
unique typography by the artist Manuil (Emanuel) 
Shechtman ( - ) – a graphic designer, 
painter and theater-set designer, student in Kiev's 
art academy, close to the literary circles in Kiev at 
the s, and active in the areas of culture and art. 

pp, . cm. Good condition. Corner of page  miss-
ing. From the collection of Prof. Chimen Abramsky.

Opening Price: $200

23.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים וכתמים בשולי הדפים והעטיפה. 

פתיחה: $400
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310. עטורים עבריים מאוסף הספריה בסט. פטרבורג – ברלין, 1905 
 Karl W. הוצאת   .L'ornement Hébraique, par David Gunzburg et Vladimir Stassoff

Hiersemann. [ברלין, 1905]. 
"ציורי ישראל בימים שכבר עברו". פורטפוליו עם 27 לוחות - הדפסות איכותיות  לעטורים עבריים מפוארים 
עתיקים, מאוסף פירקוביץ אשר בספריה בסט. פטרבורג. לוחות 56.5X46 ס"מ, בתיקייה 58.5X48 ס"מ. מצב טוב, 

מעט כתמים, ניירות פרגמנט חסרים. 

פתיחה: $2000

310. Hebrew Ornamentations from the Collection of the St. Petersburg 

Library – Berlin, 1905

L'ornement Hébraique, par David Gunzburg et Vladimir Stassoff, by Karl W. 
Hiersemann. Berlin, .
"Ancient Hebrew Ornamentations". Portfolio containing  plates with prints 
of exceptional quality of ancient, elaborate Hebrew ornamentations, from the 
Firkovich collection in the St. Petersburg Library. Plates . x cm, portfolio 

. x cm. Good condition, occasional staining, some protective tissue papers are 
missing.

Opening Price: $2000

311. תהלים בגרמנית – יוסף בודקו - מהדורה ביבליופילית
 Verlag für .[תהלים], בתרגום גרמני מאת משה מנדלסון, עם חיתוכי-עץ מאת יוסף בודקו Die Psalmen

Jüdische Kunst und Kultur, Fritz Gurlitt, ברלין, 1921.
בגוף הספר משולבים שבעה חיתוכי-עץ מאת יוסף בודקו, חתומים בעפרון. עותק מספר 25 מתוך מהדורת 
פאר של 120 עותקים ממוספרים. נייר עבה ואיכותי, חיתוך-דפים עליון מוזהב, כריכת קלף מקורית. 281, [2] 

עמ', 30.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה בשולי הדפים. שדרה משוקמת, פורזץ לא מקורי. 

פתיחה: $400

311. Die Psalmen – Yoseph Budko – Bibliophile Edition

Die Psalmen, German translation by Moshe Mendelson, with woodcuts by 
Yoseph Bodko. Berlin: Verlag für Jüdische Kunst und Kultur, Fritz Gurlitt, . 
Seven woodcuts by Yoseph Budko, signed in pencil. Copy no  of  numbered 
copies of this edition. High-quality, thick paper, TEG, original parchment cover. 

, [ ] pp, . cm. Good condition, Foxing. Restored spine, non-original endpaper.

Opening Price: $400 310
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314. הדפס ממוספר לזכר ג'ון קייג' – יהודה מיקלף
קייג'  ג'ון  האמריקני  האוונגרד  ואמן  הסופר  המוסיקאי,  לזכר  כרזה 
ירו־ מיקלף.  יהודה  הכריכות  אמן  מאת   ,(John Cage, 1912-1992)

שלים, 1992. 
במרכז הכרזה חיתוך-עץ, דיוקנו של קייג'. נדפסה על נייר איכותי, בחמי־
שים עותקים, ממוספרים וחתומים בידי מיקלף. בחלקה התחתון ציטוט 

עברי, ובעליון – באנגלית. 50X35 ס"מ. מצב טוב. כתמים בודדים.

פתיחה: $180

313. עפעפי צבי – הוצאת "תרשיש"
ַעְפַעֵּפי ְצִבי, מאה שירי חשק של משוררים עבריים אשר בספרד ובא־
רצות המזרח, נלקטו ונערכו מתוך כתבי-יד וספרי-דפוס בידי אברהם 

מאיר הברמן. הוצאת ספרי תרשיש, ירושלים, תש"ג.
עותק  עותקים,   (150) בק"ן  נדפס  תרשיש"  "דפוסי  לסדרת  שני  ספר 
זה מספרו 39. סט, [1] עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמי-חלודה. כריכה 

מקורית עם שדרת קלף, מעט מוכתמת. 

פתיחה: $150

314. Numbered Print in Memory of John Cage – 

Yehuda Miklaf

Poster in memory of the American musician, writer 
and Avant-Garde artist John Cage ( - ), by 
bookbinder Yehuda Miklaf. Jerusalem, .
A woodcut of Cage's portrait appears in the center. 
Edition of fifty numbered copies, signed by Miklaf, 
printed on high-quality paper. A citation in Hebrew 
on the lower part of the print and in English on the 
upper part. x cm. Good condition. Sporadic stains.

Opening Price: $180

313. Af'apei Zvi – Tarshish 

Af'apei Zvi, one hundred lust-poems by Hebrew 
poets in Spain and the Orient, compiled and edited 
by Meir Habermann. Jerusalem: Tarshish, .
Second book from the series "Defusei Tarshish." 
Printed in  copies, this is copy no. . , [ ]pp, 

cm. Good condition. Some foxing. Original binding 
with parchment spine, somewhat stained.

Opening Price: $150

312. פקסימיליה של הגדת סונצ'ינו 1486 – מהדורה 
מצומצמת

סדר הגדה של פסח. פקסימיליה מדפוס ראשון של הגדה של פסח, 
מרקס  הוצאת   .1486 רמ"ו  בשנת  בסונצ'ינו  שנדפס  מחזור  מתוך 

ושותפו, ברלין, תרפ"ג [1923]. 
"טופסי הציורים נתונים מאת אלברט פריש ברלין, השם והערת הדפוס 
כתובים בידי פרנציסקה ברוך". נדפס ב-400 עותקים, על נייר איכותי. 
[8] דף, 32.5 ס"מ. מצב טוב מאד, קרעים קלים בעטיפה. יערי 1953, אוצר 

ההגדות 2889. 

פתיחה: $150

312. Facsimile of the 1486 Soncino Haggaddah – 

Limited Edition

Passover Haggadah. Facsimile of a first Passover 
Haggadah impression, from a Machzor printed 
in Soncino in . Berlin: Marx & Co, . “The 
copies of the illustrations were given by Albert 
Frisch Berlin, the name and printing details were 
written by Francesca Baruch”. Printed in  copies 
on high quality paper. [ ] leaves. . cm. Very good 
condition, light tears on the cover. Ya’ari , Otzar 
HaHaggadot .

Opening Price: $150

313
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315. מעשה העז – זאב רבן וש"י עגנון – ירושלים, 1925
שלישית  חוברת  רבן.  זאב  צייר  עגנון,  ש"י  לילדים  ִסֵּפר  ָהֵעז,  ַמֲעֵׂשה 
הוצאת  היילפרין.  יחיאל  בעריכת  לתינוקות"  "ספורים-ציורים  בסדרה 

"ַהִּגָּנה", ירושלים, [תרפ"ה 1925]. 
מערה  שמצאה  בעז  העוסקת  עממית,  למעשיה  עגנון  ש"י  של  עיבודו 
לאשתו  כתב  עגנון  ישראל.  לארץ  מפולין  הדרך"  "קפיצת  המאפשרת 
היום  מכרתי  העז  מעשה  "את  היילפרין  ליחיאל  הסיפור  מכירת  על 
בחמש עשרה לירות מצריות. מאוד מאד חפצתי כי יוציאו את המעשה 
לי' תמוז... וכנראה אך לראש השנה יוציאו, גם זה לטובה!" (אסתרליין 
עטיפה   -   14 (במקור  בלבד  עמ'   [12]  .(03.06.25 מיום  מכתב  יקירתי, 
ומעט  מנותקת  קדמית  עטיפה  בינוני.  מצב  ס"מ.   28X20 חסרה),  אחורית 

קרועה. כתמים. חותמת.

פתיחה: $300

315. Ma'ase HaEz – Ze'ev Raban and S. Y. Agnon 

– Jerusalem, 1925

Ma'ase HaEz (The Goat's Tale), written for chil-
dren, by S.Y. Agnon, illustrated by Ze'ev Raban. 
Jerusalem: "Haginah", .Third booklet in the 
series "Sipurim Metzuyarim LeTinokot" edited by 
Yechiel Halperin. 
Agnon's adaptation of a folk story about a goat 
that found a cave that enables a shortcut from 
Poland to Eretz Israel. Agnon wrote to his wife that 
the story was sold to Yechiel Halperin: "Today I sold 
The Goat's Tale for  Egyptian Lira. I really hope the 
story will be published before  Tamuz... It seems 
however that it will be published for Rosh HaShana, 
which is also for the good!" (Dear Esterline, letter 
dated June , .) [ ]pp, x cm. Fair condition, 
back cover missing, front cover detached and torn. 
Stains. Ink stamp.

Opening Price: $300    

ספרי-ילדים ומשחקים 
CHILDREN'S BOOKS AND GAMES

316. החתול והשועל – הוצאת "אמנות", 1923
ביאליק.  נחמן  חיים  בידי  ועובד  תורגם  עממי,  ספור  והשועל,  החתול 
דמיין-מוסקבה- פרנקפורט  "אמנות",  הוצאת  של  "גמליאל"  סדרת 
ס"מ.   24.5 עמ',   [2]  ,14 ידוע.  לא  צייר  מרשימים,  איורים  אודסה, 1923. 

מצב טוב. מעט כתמים. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $200

316. HeChatul VeHaShu'al – Omanut Publishing, 

1923

HeChatul VeHaShu'al (The Cat and the Fox), a folk 
story translated and edited by Haim Nachman Bialik. 
Frankfurt am Main-Moscow-Odessa: "Omanut", 

. From the Gamliel Series. 
Impressive illustrations by an unknown artist. , [ ]
pp, . cm. Good condition. Several stains. From the 
collection of Prof. Chimen Abramsky.

Opening Price: $200

317. דב בן-דבש – ורשה, 1923
דֹב ֶּבן-ְדָבש, סיפר בנציון רסקין, צייר חיים גולדברג. הוצאת "תרבות", 

פולניה, ורשה, תרפ"ג [1923].  
סיפור מנוקד לילדים, אודות גור הדובים ֻדָּבן קשה העורף. איורים מר־
שימים, מאת הצייר חיים גולדברג. 15, [1] עמ', 25X20.5 ס"מ. מצב טוב. 
כתמים על העטיפה בלבד וקמטים בשוליה. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $200

317. Dov Ben Devash – Warsaw, 1923

Dov Ben Devash, written by Benzion Raskin, illus-
trated by Haim Goldberg. Warsaw: Tarbut, .
Vowelized story for children. , [ ]pp, x . cm. 
Good condition. Cover slightly stained and creased at the 
edges. From the collection of Prof. Chimen Abramsky.

Opening Price: $200

315317
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318. חחתלתולה ששכחה איך תשאל אוכל – חיים הנפט - 
ורשה, 1922

רסקין  בנציון  סיפר  אֶֹכל,  תשאל  איך  ששכחה  חתלתולה   – מעשיה 
[על-פי פלמיר], צייר חיים ַהְנְפט. הוצאת "תרבות", פולניה, ורשה, 1922. 
ספורה של חתלתולה ששחקה עם כלבלבים עד שנהיתה רעבה. [8] 
דף, 25.5X20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים על העטיפה וקמטים בשוליה ובשולי 

הדפים. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $200

318. A Kitten that Forgot How to Ask for Food – 

Warsaw, 1922

Tale – A Kitten that Forgot How to Ask for Food, 
written by Benzion Raskin [according to Palmir], 
illustrated by Haim Hanft. Warsaw: Tarbut, .
Story about a kitten who played with dogs until she 
became hungry. [ ] leaves, . x . cm. Good con-
dition. Stained cover; creases to edges of cover and 
leaves. From the collection of Prof. Chimen Abramsky.

Opening Price: $200

319. The Jackals and the Elephant – Omanut , 1922

The Jackals and the Elephant [Lev Nikolayevich 
Tolstoy], illustrations by A. Naruzev. Frankfurt am 
Main-Moscow-Odessa: Omanut, . From the 
Gamliel Series.
Color illustration on the cover, six large color illus-
trations inside. [ ]pp, x . cm. Very good condi-
tion. Leaves – except for first and last – are detached. 
From the collection of Prof. Chimen Abramsky.

Opening Price: $200

319. התנים והפיל – הוצאת אמנות, 1922
התנים והפיל, מאת [לב ניקולאייביץ' טולסטוי], הציורים של א. ֵנרּוֶצב. 
הוצאת אמנות, ספריית גמליאל. פרנקפורט ע"נ מיין-מוסקבה-אודסה, 

.[1922]
איור צבעוני על העטיפה, שישה איורים צבעוניים גדולים בגוף החוברת. 
למעט  החוברת,  בגוף  הדפים  כל  מאד.  טוב  מצב  ס"מ.   16X21.5 עמ',   [16]

הדפים הראשונים והאחרונים – ניתקו. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $200

320. קטינא כל-בו – ח"נ ביאליק - ברלין-לונדון, 1923
ברלין-לונדון,  "ִרמון",  הוצאת  ביאליק.  נחמן  חיים  מאת  כל-בו,  קטינא 

.1923
מעשיה מחורזת לילדים, עם איורים בשחור-לבן ובצבע מאת א. ביהם 
ורחל שליט-מרקוס, בדפוס ליטוגרפי, חלקם בצבע. "כל הספר... נכתב 
בינוני.  מצב  ס"מ.   31 עמ',   [32] ברוך".  פרנציסקה  בידי...  אבן  לוחות  על 
דבק.  בנייר  מקצועי,  לא  באופן  מתוקנים  האחרונים  הדפים  ושלשת  העטיפה 

קרעים וכתמים. 

פתיחה: $120

320. Ktina Kol-Bo – Chaim Nachman Bialik – 

Berlin-London, 1923

Ktina Kol-Bo, by Chaim Nachman Bialik. Berlin-
London: “Rimon”, .
A children's tale written in rhyme, with black and 
white and color lithographic illustrations by A. 
Bihem and Rahel Shalit-Marcus. “The entire book 
was written on stone tablets by Francesca Baruch.” 
[ ]pp, cm. Fair condition. The book cover and last 
three leaves carelessly repaired with Cellotape. Tears 
and stains.

Opening Price: $120 
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321. צפור פלאים - תל-אביב, 1925
צפור פלאים – בדיה. על-פי שיר גרמני [מאת ריכארד דיהמל], מאת מ. 

מוהר. תל-אביב, [1925]. 
שבעה  מהם  נוספים,  איורים  הספר  בגוף  הכריכה.  על  צבעוני  איור 
גדולים וצבעוניים. האמן י. גלייטסמן. [16] עמ', 30.5 ס"מ. מצב טוב.מעט 

כתמי-חלודה. הכריכה במצב טוב מאד.

פתיחה: $120

321. Zipor Pla'im – Tel Aviv, 1925

Zipor P'a'im – A Fantasy, by M. Mohar. Tel Aviv, . 
Inspired by a German song by Richard Diehmel.
Color illustration on the cover and additional illus-
trations in the book, seven of which are large and in 
color. Illustrated by Y. Gleitessman. [ ] pp, . cm. 
Good condition. Some foxing. Binding in very good 
condition.

Opening Price: $120

322. Three Children's Books – Unknown 

Bibliographically

Three children's books with impressive color illus-
trations. The three books are not in the collection 
of the National Library in Jerusalem, nor do they 
appear on WorldCat, the combined online cata-
logue of university libraries worldwide:

. LaTze'irim (For The Young), Livorno: Shlomo 
Bilforty, [ s or earlier]. Hebrew study book for 
young children. With beautiful illustrations of ani-
mals, objects and everyday scenes. [ ]pp, . cm. 
Fair condition.

. Shalom Aleichem (Hello To You), stories by 
Eliezer Berger, illustrations by Lev Dikstein. Tel Aviv: 
Graphica Bezalel lithographic printing, [ s]. 
Decorated with six color lithographic illustrations 
of rhyming stories about families of animals. [ ]
pp, x cm. Good condition.

. Tzilli-Tzell-Tzell-Tzell – HeGamad HeAtzel, by S. 
Yirpel [Raphael Saporta?], illustrations by Iza. Tel 
Aviv: Barlevy, [ s]. Color illustrations in litho-
graphic printing by Litho Aviva. The story is a fairy 
tale and fable about an unhappy, lazy dwarf who 
find happiness only after he corrects his ways. 

pp, x . cm. Very good condition.

Opening Price: $400

322. שלשה ספרי-ילדים – אינם ידועים ביבליוגרפית
אינם  שלשתם  מרשימים.  צבעוניים  איורים  עם  ספרי-ילדים  שלשה 
של  בקטלוגים  מצויים  ואינם  הלאומית,  הספריה  באוספי  נמצאים 

ספריות אוניברסיטאיות בעולם:
בילפו־ שלמה  דפוס  קטנים.  לילדים  לימוד-עברית  ספר  1. ַלְּצִעיִרים, 
צבעוניים  איורים  כולל  לכן].  קודם  או  ה-20  [שנות  ליוורנו,  וחברו,  רטי 
מרהיבים של בעלי-חיים, חפצים.ומראות יום-יומיים. [20] עמ', 23.5 ס"מ. 

מצב בינוני. 
דיק־ לב  מאת  איורים  ברגר,  אליעזר  מאת  סיפורים  ֲעֵליֶכם,  2. ָׁשלֹום 
איורים  שישה  ה-40].  [שנות  בצלאל",  "גרפיקה  ליטוגרפי  דפוס  שטין. 
עמ',   [16] חיות.  של  משפחות  על  חרוזים  עם  צבעוניים  ליטוגרפיים 

24X16 ס"מ. מצב טוב. 
3. ִציִלי-ֵצל-ֵצל-צל – ַהַּגָּמד ֶהָעֵצל, מאת ס. ִיְרְּפֵאל [רפאל ספורטה?], 
איורים מאת איזה. הוצאת בנימין ברלוי, תל-אביב,[שנות ה-40]. איורים 
צבעוניים בדפוס ליטוגרפי של ליטו אביבה. משל על גמד עצוב ועצל 
 24X17.5 ,'שמוצא את האושר רק לאחר שהוא מתקן את דרכיו. 16 עמ

ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $400

323. תוצרת ארצנו – איורים מאת דוד גלבוע
תוצרת ארצנו, האיורים מאת דוד גלבוע. [תל-אביב, שנות ה-40].

בדפוס  צבעוניים  איורים  לצד  הארץ,  מתוצרת  מוצרים  בשבח  חרוזים 
ליטוגרפי, מאת דוד גלבוע. הטקסט והאיורים עמוד מול עמוד, כל איור 
חתום בלוח. [40] עמ', 23X16.5 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים בשולי העטיפה. 

פתיחה: $250
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324. משחק פורים – לוין קיפניס / נחום גוטמן, 1933
גוטמן.  נחום  מאת  צבעוניים  איורים  קיפניס,  לוין  מאת  פורים,  משחק 

הוצאת אברהם יוסף שטיבל, תל-אביב, [1933]. מהדורה ראשונה.
שירי-פורים לילדים, ביניהם כאלה שהפכו למפורסמים ברבות הימים: 
"אחת, שתים, שלש / אני אחשורוש! / שרביט זהב לי ביד / וכתר על 
הראש!". [16] עמ', 25X17 ס"מ. מצב טוב. כתמים בשוליים הפנימיים. משוקם, 

בכריכת קרטון חדשה. 

פתיחה: $180

323. Totzeret Artzeinu – Illustrations by David 

Gilboa

Totzeret Artzeinu, illustrations by David Gilboa. 
[Tel-Aviv, s].
Verses praising products from Eretz Israel, along-
side color illustrations in lithographic printing. The 
text and illustrations are on facing pages, and each 
illustration is signed in the plate. 
[ ]pp, x . cm. Good condition, several stains at 
borders of cover.

Opening Price: $250

324. A Purim Game – Levin Kipnis / Nachum 

Gutman, 1933

A Purim Game, by Levin Kipnis, color illustrations by 
Nachum Gutman. Tel Aviv: Avraham Yoseph Shtibel, 
[ ]. First edition.
Purim Songs for Children, some of which later became 
famous. [ ]pp, x cm. Good condition. Stains to 
inner margins. Restored, with new cardboard cover.

Opening Price: $180

325. ברחובות ובשדרות / יום הולדת לאמא – שנות ה-50
סקולסקי],  יהודה  [שלמה  הטוב"  "הדוד  מאת  ובשדרות,  1. ברחובות 
ציורים מאת מרים ניק. הוצאת "עמיחי", תל-אביב, [1950 בקירוב]. [16] 

עמ', 22.5X15 ס"מ. מצב טוב, כתמים, קרע בפינת העטיפה האחורית. 
ַמֶלַבְנִציק  צבי  מאת  ציורים  כספי,  רחל  מאת  לאמא,  הולדת  2. יום 
לוחות-  [10] עמ',   [11] ה-50].  [שנות  תל-אביב,  "יבנה",  הוצאת  [לבני]. 
תמונות, 24X22.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים במרבית הדפים, חלקם משוקמים 

בניר-דבק מצהיב. 

פתיחה: $200

325. BaRechovot uBaShderot / Yom Huledet 

LeIma – 1950s

. BaRechovot uBaShderot, by "The Good Uncle" 
[Shlomo Yehuda Sakolesky], illustrated by Miriam 
Nick. Tel Aviv: Amichai Publishers, [c. ]. [ ]pp, 

x . cm. Good condition, stains, tear to back cover 
corner. 

. Yom Huledet LeIma, by Rachel Kaspi, illustrated 
by Zvi Malevanchik [Livni]. Tel Aviv: Yavne, [ s]. 
[ ]pp, [ ] picture plates, . x cm. Fair condition. 
Tears to most of the leaves, some are restored with 
yellowed tape. 

Opening Price: $200

326. מור החמור – לאה גולדברג ורות שלוס – מהדורה 
ראשונה

גולדברג  ולאה  החמור  מור  מסעות  את  צירה  שלוס  רות  החמֹור,  מֹור 
מספרת את הספור. הוצאת מקרא-סטודיו וספרית פועלים בע"מ, תל-

אביב, תשי"א [1951]. מהדורה ראשונה. 
סיפורו של גור החמורים מֹוִרי, העוזב את ביתו שבכפר ויוצא לטיול בעיר, 
רות  הציירת  של  נאים  איורים  ובעלי-החיים.  מהשדות  מתפעל  ובדרכו 
מקורית,  קשה,  כריכה  טוב.  מצב  ס"מ.   32X24.5 עמ',   [16]  .(1922 (נ.  שלוס 
פגומה בשוליים ומנותקת קלות מגוף הספר ומדפי הפורזץ. נייר עבה ומעט יבש. 

פתיחה: $120
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326. Mor HeHamor – Lea Goldberg and Ruth 

Schloss – First Edition

Mor HeHamor (Mor The Donkey), by Lea Goldberg 
with illustrations by Ruth Schloss. Tel Aviv: Mikra-
Studio and Sifriat HaPo'alim Ltd, . First edition.
Story of the donkey who leaves his house in the 
village and goes on a trip to the city. Wonderfully 
illustrated by the renown artist Ruth Schloss (b. 

). [ ]pp, x . cm. Good condition. Hard cover, 
mildly damaged borders, cover slightly detached from 
the block. Quality, slightlydry paper.

Opening Price: $120

327. הקרב – צחוק השאך – לבוב, 1860 / אודסה, 1874
מאת  שיר,  בדרך  דרכו...  ותהלוכות  השאך  צחוק  תחבולות  1. הקרב, 

יעקב אייכנבוים. לבוב, 1860. 
2. הקרב, שיר מאת יעקב אייכנבוים. אודסה, תרל"ד [1874]. "הוצאה 
לנוסח  זהה  העברי  הנוסח  עמוד.  מול  עמוד  ורוסית,  עברית  שניה", 
מהדורת לבוב, כולל ההקדשה המודפסת מעבר לדף השער. בתחלת 

הספר חסר דף פורטרט. 

גודל ומצב משתנים. מאוסף ד"ר ישראל מהלמן. 

פתיחה: $150

327. HaKrav – The chess game – Lvov, 1860 / 

Odessa, 1874

. HaKrav, tricks of the chess game and its ways… 
In poems, by Ya'akov Eichenbaum. Lvov, .

. HaKrav, a poem by Ya'akov Eichenbaum. 
Odessa, . Second edition, Hebrew and Russian, 
on facing pages. The Hebrew is identical to the 
language of the Lvov edition. Portrait leaf missing 
from the beginning of the book.
Varied size and condition. From the collection of Dr. 
Israel Mehlman.

Opening Price: $150 

328. החבר – עתון יומי לנוער וילדים – וילנה, 1908 – שנה 
ראשונה

החבר, עתון יומי לבני הנעורים ולכל בית בישראל, בעריכת ישראל חיים 
טביוב. וילנה, תרס"ח 1908. שנה ראשונה, גליונות 1-105.

 – תכנו  ומלבב;  נעים   – סגנונו  ומדויקת,  טבעית  'החבר'  של  "שפתו 
עשיר בכל המקצועות היהודיים והכלליים". 

"החבר" היה תופעה יחידה במינה בהיותו עתון יומי לילדים. הוא כלל 
וחצי  ארבעה  לאחר  ועוד.  שירים,  קצרים,  סיפורים  הארץ,  מן  חדשות 

חודשים פסק להופיע כיומון, והופעתו התחדשה בריגה בתור שבועון.
לעשות  אנחנו  מוכרחים  בנו  תלויה  שאינה  סבה  "מפני   -  105 בגליון 
הפסקה קצרה בהוצאת 'החבר'. בקרוב נודיע, מתי ישוב 'החבר' לצאת" 
- חסר בחלקו וכולל גם תוכן ענינים. 4 עמ' בכל גליון. כרך 35 ס"מ. מרבית 
מאוסף  גליונות.  במספר  וכתמים  קרעים  ודק.  עדין  נייר  טוב.  במצב  הגליונות 

ד"ר ישראל מהלמן. 

פתיחה: $200

328. HeHaver – Daily Paper for Children – 

Vilnius, 1908 – First Year

HeHaver, A Daily Newspaper for Youngsters and 
for Every Jewish Home, edited by Haim Tawiow. 
Vilnius, . First year, issues - .
"The language of 'HeHaver' is natural and precise, 
the style – pleasant; the contents – relevant to all 
Jewish and general subjects." 
"HeHaver" was a unique phenomenon, being a 
daily newspaper for children. It contained news 
from Eretz Israel, short stories, poems and more. 
Discontinued as a daily after four months, it was 
re-published in Riga as a weekly.
Issue  states: "Due to a reason beyond our con-
trol we have to stop publishing 'HeHaver'. We shall 
soon announce when the paper will be published 
again." Parts missing, including the table of con-
tents. pp in each issue. Volume, cm. Most issues 
in good condition. Thin and delicate paper. Tears and 
stains to several issues. From the collection of Dr. 
Israel Mehlman.

Opening Price: $200

329. הפרחים – שבועון לילדים – אוקראינה, 1908
לוגנסק,  לבנר.  בנימין  ישראל  בעריכת  לילדים,  שבועי  עתון  הפרחים, 

אוקראינה, 1908-1912. 
 ,26-36  ,12-24  ,2-10 גליונות  כולל  השניה,  מהשנה  גליונות  1. כרך 

 .43-48
גליונות  חמישית,  שנה   ;13-15 גליונות  שלישית,  שנה  גליונות,  2. כרך 
5-37; שנה שישית, גליונות 6-10, 15, 18-25, 33; שנה שביעית, גליונות 

1-10. חלקם כרוכים שלא על-פי סדרם הכרונולוגי.
3. גליונות לא כרוכים: שנה שניה, גליון 4; שנה חמישית, גליונות 24-31; 

שנה שביעית, גליון 2; שני גליונות נוספים, לא שלמים.

ישראל  ד"ר  מאוסף  בינוני-גרוע.  במצב  מהגליונות  חלק  משתנים,  ומצב  גודל 
מהלמן.

פתיחה: $180
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330. הוצאת בנימין ברלוי – אלף בית / היה ילד טוב
[שנות  תל-אביב,  ברלוי,  ב.  הוצאת  ס[קולסקי].  שלמה  בית,  1. אלף 

ה-50]. דפוס ליטוגרפי, איורים צבעוניים מאת אלישבע נדל. מצב טוב.
2. ֱהֵיה ילד טוב, א. הריס. הוצאת ב. ברלוי, תל-אביב. דפוס ליטוגרפי 

על דפי קרטון, איורים מאת ל. עב אבן. מצב טוב.

פתיחה: $100

329. HaPrachim – Children's Weekly Journal – 

Ukraine, 1908  

HaPrachim, A Weekly Journal fro Children, edited 
by Israel Binyamin Levner. Lugansk, Ukraine, 

- .
. Volume containing issues from the second year, 

nos. - , - , - , - .
. Volume containing the following issues: Third 

year, issues - ; fifth year, issues - ; sixth year, 
issues - , , - , ; seventh year, issues - . 
Some issues are not bound in chronological order. 

. Unbound issues: Second year, issue ; fifth year, 
issues - ; seventh year, issue ; two additional 
issues, incomplete.
Size and condition varies, some issues in fair-poor con-
dition. From Dr. Israel Mehlman's collection.

Opening Price: $180

330. Barlevy Publishing – Aleph Bet / Heyeh 

Yeled Tov

. Aleph Bet, Shlomo S[akolsky]. Tel Aviv: Barlevy, 
[ s]. Colorful lithographic illustrations by 
Elisheva Nadal. Good condition.

. Heyeh Yeled Tov (Be a Good Boy), A. Harris. Tel 
Aviv: Barlevy, [ ?]. Lithographic print on card-
board leaves, illustrated by L. Av-Even. Good condition.

Opening Price: $100

331. ילד עליז – הוצאת בנימין ברלוי
ֶיֶלד ַעִּליז, חוברת לילדים. דפוס ליטוגרפי "ששון", רמת-גן; הוצאת בנימין 

ברלוי, תל-אביב, [שנות ה-40]. 
חוברת לילדים, עם איורים צבעוניים מרשימים, באיכות הדפסה-גבוהה. 
מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   30X22 ,דף  [4] בלבד.   העטיפה  על  נדפס  הכותר 

כתמים, קמטים וקרעים קלים בשוליים. אינה מופיעה בספריה הלאומית.

פתיחה: $180

331. Yeled Aliz – Binyamin Barlevy Publishing

Yeled Aliz (Cheerful Boy), a booklet for children. Tel 
Aviv: Barlevy, s, "Sasson" lithographic print-
ing, Ramat Gan.
Booklet for children, with impressive color illus-
trations, very good printing quality. The title was 
printed on the cover only. [ ] leaves, x cm. Good 
condition. A few stains, creases and some tears at 
borders. Not in the National Library in Jerusalem.

Opening Price: $180

332. בנימין ברלוי – שני משחקי-קלפים
1. מן התורה, משחק-קלפים "רביעיות". לקט, ב. ברלוי, צייר מ. משה. 
"שמור"  והמלים  ישראל"  "שמע  תורה,  חומשי  חמשה  בנושא  משחק 
ו"זכור". קלפים במצב טוב מאד. קופסה מקורית, מצב בינוני. משחק מס' 164.
2. הטכנאי הצעיר, משחק-קלים "רביעיות", מאת ב. ברלוי. דפוס ליטוגר־
פי צבעוני. קלפים במצב טוב מאד. קופסה מקורית, מצב טוב. משחק מס' 244. 

פתיחה: $120

329

330

331



ביבליופיליה, ספרי ילדים | 153 

332. Binyamin Barlevy – Two Card Games

. Min HaTorah, quartet card game. Published by B. 
Barlevy, illustrated by M. Moshe. Game about the 
Torah, "Shma Israel" and the words "Shmor" and 
"Zchor". Cards in very good condition. Original box, 
fair condition. Game no. .

. HaTechna'i HaTza'ir, quartet card game. 
Published by B. Barlevy. Lithographic printing in 
color. Cards in very good condition. Original box, 
good condition. Game no. .

Opening Price: $120 

333. אנו בונים את ארץ ישראל – בנימין ברלוי, שנות ה-40
תל- ברלוי,  בנימין  הוצאת  משחק-קופסה,  ישראל,  ארץ  את  בונים  אנו 

אביב, [שנות ה-40]. 
לב  ציור:  והדבקות-נייר,  עץ  קוביות  לוח-משחק,  מקורית,  קופסה 
לא  והפעילות.  הראיה  חושי  ולהתפתחות  לבני  "משחק  דיקשטיין. 
והפעילות  המחשבה  התפתחות  אלא  דוגמאות,  לפי  מלאכותית  בניה 

333. Anu Bonim et Eretz Yisrael – Board Game – 

Binyamin Barlevy, 1940s 

Anu Bonim et Eretz Yisrael (We Build Eretz Yisrael), 
a board game, produced by Binyamin Barlevy, Tel 
Aviv, [ s].
The original box, game board, wooden dice and 
paper pastings, illustration by Lev Dikstein. "A 
building-block game for developing the senses 
of sight and activity. Not forced construction ac-
cording to predefined patterns, rather developing 
independent thought and activity… are the aims of 
this game". (From: "Tiyul BaAretz, Games from Mr. 
Barlevy's shop", exhibition catalogue, Eretz Israel 
Museum, ). Good-fair condition. Damaged box.

Opening Price: $150

בארץ,  "טיול  (מתוך:  הזה"  המשחק  מטרות  הן  אלה  המשחקים...  של 
משחקים מחנותו של מר ברלוי", קטלוג תערוכה, מוזיאון ארץ ישראל, 

1999). מצב טוב-בינוני. נזקים לקופסה.

פתיחה: $150

334. הקיבוץ – פרץ רושקביץ + שני דפים לגזירה
תל-אביב,  לב,  את  קאופר  דפוס  רושקביץ,  פרץ  הוצאת  1. הקבוץ, 
חש"ד. ציורים מהווי הקיבוץ בדפוס ליטוגרפי צבעוני, לחיתוך וקיפול. [4] 

334. HaKibbutz – Peretz (Fritz) Ruschkewitz + 

Two Leaves for Cutting

. HaKibbutz, published by Peretz Ruschkewitz, 
Kaufer and Lev Printing press, . Drawings of 
life on the kibbutz in colored lithographic printing, 
for cutting and folding. [ ] leaves, . cm. Good con-
dition, stains. 

- . The Tel Aviv Port / The Hebrew Village, two 
large leaves with colored illustration for cutting and 
folding, published by Peretz Ruschkewitz, printed 
by Parsa, Tel Aviv, . x cm. One in good condi-
tion, the second in fair condition. 

Opening Price: $180

דף, 34.5 ס"מ. מצב טוב, כתמים. 
איורים  עם  גדולים  דפים  שני  העברי",  "הכפר   / תל-אביב"  2-3. "נמל 
תל- "פרסא",  דפוס  רושקביץ,  פרץ  הוצאת  וקיפול,  לחיתוך  צבעוניים 

אביב, 49X35 .1946 ס"מ. אחד במצב טוב, השני במצב בינוני. 

פתיחה: $180

332
333
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335. משחק-קופסה – כביש הגבורה – טיול בדרך 
לירושלים, 1951

כביש הגבורה, טיול בדרך לירושלים. משחק קופסה לילדים בהוצאת 
קרן היסוד, ירושלים, 1951. 

ישראל".  בירת  לירושלים  [מתל-אביב]  להגיע   – היא  המשחק  "מטרת 
"מרון",  הלוח:  (ציור  צבעוני  ליטוגרפי  בדפוס  לוחות-משחק  שני  כולל 
בעברית,  המשחק"  "כללי  חוברת  תל-אביב);  לוין-אפשטין,  א.  דפוס 
אנגלית וצרפתית; קוביה וכלי-משחק בודד. תיקיית-קרטון מקורית, צבעו־

נית, 35.5X25.5 ס"מ. מצב טוב, התיקייה מעט פגומה וקרועה בשוליים. 

פתיחה: $150

336. מכוניות-משחק תוצרת "גמדא"
5 מכוניות-משחק, תוצרת מפעל "גמדא Gamda". קיבוץ כפר הנשיא, 

[שנות ה-50]. 
קטן  דגם  צנטוריון:  טנק  מקורי);  אינו  (ציר  נושאת-טנקים  משאית 
ג'יפ  חסרים);  (קנים  גדול  ודגם  הנ"ל)  המשאית  על  לנשיאה  (מתאים 

או"ם לבן; רכב-דואר. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $450

335. Board Game – Kvish HaGvura – Traveling to 

Jerusalem, 1951

Kvish HaGvura (The Road of Courage), traveling to 
Jerusalem. A board game for children produced by 
Keren HaYesod, Jerusalem, .
"The object of the game is to reach Jerusalem, the 
capital of Israel" [from Tel Aviv]. It contains two 
game boards in colored lithograph print (illustrated 
by Maron, printed by A. Levine-Epstein, Tel Aviv); a 
pamphlet with the rules of the game in Hebrew, 
English and French; a die and a single game piece. 
The original color cardboard folder, . x . cm. 
Good condition, the folder is slightly damaged and 
torn at the margins.

Opening Price: $150

336. Toy Cars Manufactured by "Gamda"

Five toy cars manufactured by "Gamda", Kibbutz 
Kfar HaNassi, [ s]. A tank-carrier truck (non-
original axle); a miniature Centurion tank (for 
loading on the truck) and a full-size model (barrels 
missing); UN white Jeep; Israel Post car. Size and 
condition varies.

Opening Price: $450

337. מבנים ודמויות בארץ ישראל - שתי חוברות לילדים
Build'em – Palestine Models .1. הוצאת מחלקת הנוער של 
מודלים  לבנות  כיצד  המסבירה  חוברת-יצירה,   .1947 ירושלים,  קק"ל. 
מקרטון של מבנים חשובים בפלשתינה: בנייני קק"ל, קרן היסוד, הסוכ־
נות היהודית, מגדל מים וחומה, קבר רחל, בניין "בצלאל" ועוד. אנגלית, 

עם איורים ותצלומים.
ירושלים,  קק"ל,  הוצאת  ילין,  יהודית  אותם],  [הלבש   Dress'em .2
[שנות ה-50]. חוברת ילדים עם דמויות ישראליות לגזירה והדבקה על 

נופי א"י שאיירה יהודית ילין. 

גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $120

337. Buildings and Figures in Eretz Israel – Two 

Booklets for Children

. Build'em – Palestine Models. Jerusalem: JNF 
Youth Department, . Instructions on how to 
construct cardboard models of important build-
ings in Palestine: JNF, Keren HaYessod the Jewish 
Agency buildings, a water tower, Rachel's Tomb, 
the Bezalel Art School, etc. English, with llustra-
tions and photographs.

. Dress 'em, Yehudit Yellin. Jerusalem: JNF, [ s]. 
Israeli figures for cutting out and sticking on Eretz 
Israel landscapes illustrated by Yehudit Yellin. 

Size varies, good condition.

Opening Price: $120

335
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338. Miki Ma'oz – Issue No. 1 – Tel Aviv, 1947

Miki Ma'oz, issue no. . Tel Aviv, [ ].
Illustrated booklet for children includes comic 
stories inspired by "Mickey Mouse", "Pinocchio" 
and "Donald Duck" [Danny Avazani] by Walt Disney. 
One of the first comics books published in Eretz 
Israel. [ ]pp, cm. Very good condition. Some stains.

Opening Price: $200

339. Tales for Children – Four Booklets – New-

York, 1920s

HaMatana / HaMenagnim / Sechar Mitzvah / 
Ha'ari VeHaAchbar,  booklets for children, by Zvi 
Sharfstein. Booklets , ,  and  from the series 
"Ma'asiya LeTinokot". New-York: "Shilo", s.
An illustration by R. Lifshitz on the front of each 
booklet. The tales are in Hebrew, vowelized, with 
an interpretation in English of difficult words. [ ]pp 
in each booklet, . x cm. Good to very good condi-
tion. From the collection of Prof. Chimen Abramsky.

Opening Price: $120

338. מיקי מעוז – חוברת ראשונה – תל-אביב, 1947
מיקי מעוז, חוברת מס' 1. תל-אביב, [1947].

חוברת מאוירת לילדים, כוללת קומיקס, על-פי "מיקי מאוס", "פינוקיו" 
ו"דונלד דאק" [דני ַאְוָזִני] מאת וולט דיסני. מחוברות הקומיקס הראשונות 

שיצאו בארץ ישראל. [8] עמ', 25 ס"מ. מצב טוב מאד. מעט כתמים.

פתיחה: $200

339. ארבע חוברות מעשיות לילדים – ניו-יורק, שנות ה-20
ַהַמָּתָנה / ַהְמַנְגִנים / ְׂשַכר ִמְצָוה / ָהֲאִרי ְוָהַעְכָּבר, 4 חוברות לילדים, מאת 
צבי שרפשטיין. חוברות ו', ז', ח', י"ב מתוך הסדרה "מעשיות לתינוקות", 

הוצאת "שיה", ניו-יורק, שנות ה-20. 
בחזית כל חוברת נדפס איור מאת ר. ליפשיץ. המעשיות כתובות עברית 
ומנוקדות, הסברים למלים קשות מופיעים באנגלית. [4] עמ' בכל חוברת, 

21-21.5 ס"מ. מצב טוב עד טוב-מאד. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $120

340. "Haleluja" – Hebrew Study Book – 

Czechoslovakia, 1936

Haleluja - hebrejská řeč, by Dr. Richard Feder. First 
Volume. Prague: Státni, . Czech and Hebrew.
Hebrew study book for schools, with illustrations 
by Ludvik Hermann. At the end of the book are 
prayers in Hebrew. pp. x . cm. Fair condition, 
stains, some tears at borders of cover.

Opening Price: $120

340. "הללויה" - ספר לימוד עברית - צ'כיה, 1936
 Richard) פדר  ריצ'רד  ד"ר  מאת   ,Haleluja - hebrejská řeč

Feder). כרך ראשון. הוצאת  Státni. פראג, 1936. צ'כית ועברית. 
ספר לימוד השפה העברית לבתי ספר, עם איורים מאת לודביג הרמן 

(Ludvik Hermann). בסוף הספר תפילות בעברית. 
128 עמ'. 14X20.5 ס"מ. מצב בינוני, כתמים, מעט קרעים בשולי הכריכה. 

פתיחה: $120
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אמנות 
ART

341. סימונה מדימונה – זאב אנגלמאיר
זאב אנגלמאיר (נ. 1962), סימונה מדימונה. פייטים על נייר, חתום בפינה השמאלית התחתונה. 

העבודה הוצגה בתערוכה "ישראל" שעסקה במושגים "ישראליות", "אמנות ישראלית" ו"מדינת ישראל", גלריית 
"שער הזהב" מייסודה של קבוצת אמנים, 27X20 .2009 ס"מ, במסגרת 35X28 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $1000

341. Simona MiDimona – Zev Engelmayer

Zev Engelmayer (b. ), Simona MiDimona. Sequins on paper, signed on lower 
left corner.
This work was displayed at the Golden Gate gallery in the "Israel" exhibition 
which dealt with the concepts of "Israeli Art" and "The State of Israel. X cm, 
framed X cm. Good condition.

Opening Price: $1000

342. עמוס קינן – ששה רישומים 
חתומים  בריסטול.  נייר  על  ודיו  טושים  שונים.  בסגנונות  איורים   / רישומים  ששה   ,(1927-2009) קינן  עמוס 

ומתוארכים  32X24  .1956-1971 ס"מ. מצב טוב. כתמי-רטיבות ולחות, מעט כתמי-חלודה. 

פתיחה: $300

342. Amos Keinan – Six Drawings

Amos Keinan ( - ), six drawings/illustrations in different styles. Felt-pen 
and ink on Bristol board.
The six drawings are signed and dated - . x cm. Good condition, with 
some moisture stains and foxing.

Opening Price: $300

343. מתווה לספר ילדים – ציורים מקוריים של דני קרוון
מתווה לספר "כף היד", שירים לילדים מאת זהבה ביין-יריב, עם ציורים מאת דני קרוון. ראה אור בהוצאת 

"עמיקם", תל-אביב, 1970. 
את  וכן  למדפיסים,  הוראות  בכתב-יד,  הערות  שירים,  הדבקות  כולל  מתומן.  בצורת  שנדפס  לספר,  מתווה 
הציורים המקוריים מאת דני קרוון, בצבעים שחור וורוד, לצד סקיצות בעפרון. 17 עמודים עם ציורים ורודים-

שחורים גדולים + כ-26 עמ' עם איורים בעפרון. 
דני קרוון (נ. 1930) – פסל, מעצב תפאורות וצייר ישראלי חתן פרס ישראל. מחלוצי הפיסול הסביבתי בארץ 

ובעולם. 28 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $2000 341
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343. Layout for a Children's Book – Original Paintings by Dani Karavan

Layout for the book "Kaf HaYad", poems for children by Zehava Bein-Yariv, with 
illustrations by Dani Karavan. Tel Aviv: "Amikam", . 
Layout for the book which was printed in an octagonal shape. Includes pastings of 
poems, handwritten comments, instructions for the printers, as well as the original 
paintings by Dani Karavan, in black and pink alongside with sketches in pencil.  
pages with large pink-black paintings +  pages with illustrations in pencil.
Dani Karavan (b. ) – Israeli sculptor, theater set designer and painter, winner 
of the Israel Prize. One of the first sculptors of environmental sculptures both 
in Israel and worldwide. cm. Good condition.

Opening Price: $2000

344. שמשון הולצמן – דמויות בצפת
 82X71 61 ס"מ, במסגרתX50 .שמשון הולצמן (1907-1986), דמויות בצפת. שמן על בד. חתום בעברית ובאנגלית

ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

344.Shimshon Holzman – Figures in Safed 

Shimshon Holzman ( - ), figures in Safed. Oil on canvas. Signed in 
Hebrew and in English. X cm, framed X cm. Good condition.

Opening Price: $200

343
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345. מרסל ינקו – קיבוץ שורש
מרסל ינקו (1895-1984), "קיבוץ שורש". עפרון, טּוש ופסטל על נייר. חתום.

חתום גם בחותמות האמן "Atelier Marcel Janco" בצדו האחורי של הפספרטו. 30X18 ס"מ, מצב טוב. 
בפספרטו 40.5X29 ס"מ. 

פתיחה: $400

345. Marcel Janco – Kibbutz Shoresh

Marcel Janco ( - ), "Kibbutz Shoresh". Pencil, India ink and pastel, on 
paper. Signed. Ink stamped "Atelier Marcel Janco" on reverse side of the pass 
partout. X cm, good condition. In pass partout . X cm.

Opening Price: $400

346. מנשה קדישמן - כבשים
מנשה קדישמן (נ. 1932), כבשים. אקריליק על נייר מוצמד לבד, חתום.

בצדו האחורי של הבד חתימות נוספות של האמן בעברית ובאנגלית וציור זוג כבשים, לב, והמלה "אהבה". 
90.5X66 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $800

346. Menashe Kadishman – Sheep

Menashe Kadishman (b. ), sheep. Acrylic on paper, pasted on canvas. 
signed. On reverse side of fabric, additional signatures by the artist in Hebrew 
and English and a drawing of two sheep, a heart and the word "love". X . cm. 
Very good condition.

Opening Price: $800

346
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347. יגאל תומרקין – יום האדמה – הדפס חתום וממוספר
יגאל תומרקין (נ. 1933), הדפס מקורי של עבודה העוסקת בנושא "יום 

האדמה", 1978. סדנת ההדפס, ירושלים.
בעפרון  וחתומה   1/13 ממוספרת  עבה,  נייר  על  איכותית  הדפסה 

בחתימת האמן. 78X56 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה.

פתיחה: $400

347. Yigal Tumarkin – Day of the Land – Signed 

and Numbered Offprint

Yigal Tumarkin (born in ), “Day of the Land” 
related original offprint, . Offprint workshop, 
Jerusalem.
High quality offprint on thick paper, numbered /  
and pencil-signed by the artist. x cm. Good con-
dition. Foxing.

Opening Price: $400

348. נחום גוטמן – הדפסים חתומים 
של  שני הדפסים – רפרודוקציות איכותיות  נחום גוטמן (1898-1980), 
ס"מ.   65X48 ס"מ;   71.5X54.5 בפריז.  נדפסו  בעפרון.  חתומות  עבודותיו, 

מצב טוב.

פתיחה: $200

348. Nahum Gutman – Signed Prints

Nahum Gutman ( - ), two printings – repro-
ductions of good quality of Gutman's works, signed 
in pencil. Printed in Paris. . X . cm; X cm. 
Good condition.

Opening Price: $200

349. יעקב אגם – הדפס חתום
יעקב אגם (נ. 1928), הדפס. חתום בעפרון וממוספר. 41X31 ס"מ. מצב 

טוב מאד. 

פתיחה: $100

349. Yaacov Agam – Signed Print

Yaacov Agam (b. ), print. Signed in pencil and 
numbered. X cm. Very good condition.

Opening Price: $100

350. אורי ליפשיץ – מופשט
 35.5X25 .אורי ליפשיץ (נ. 1936), מופשט. צבעי-מים ודיו על נייר. חתום

ס"מ, בפספרטו 47.5X36 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

350. Uri Lifshitz – Abstract 

Uri Lifshitz (b. ), abstract. Water color and 
ink on paper. Signed. . X cm, in pass partout 

. X cm. Good condition.

Opening Price: $300

348
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351. יוסף זריצקי – עשר ליטוגרפיות
יוסף זריצקי (1891-1985), עשר ליטוגרפיות – רפרודוקציות של עבודותיו, חתומות בעפרון וממוספרות, רובן 

מתוך 250 עותקים, שתיים מתוך 30 עותקים. גודל משתנה, 75X56 ס"מ בממוצע. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $500

351. Joseph Zaritsky – Ten Lithographs

Joseph Zaritsky ( - ), ten lithographs – reproductions of his works, 
signed in pencil and numbered, most of them out of  copies, two lithographs 
out of  copies. Size varies, average size X cm. Very good condition.

Opening Price: $500

351א. פנחס ליטבינובסקי - דוד בן גוריון
 97X64 .פנחס ליטבינובסקי (1894-1985), דיוקן דוד בן-גוריון. צבעי-גואש על בריסטול. חתום בתחתית בעפרון

ס"מ. מצב טוב. נזקי-מים, קרעים משוקמים, כתמים.

פתיחה: $700

351a. Pinchas Litvinovsky - David Ben-Gurion  

Pinchas Litvinovsky ( - ), Portrait of David Ben-Gurion. Gouache colors 
on Bristol board. Signature at the bottom in pencil. x cm. Good condition. 
Moisture damage, repaired tears, stains.

Opening Price: $700

351

351aא
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352. מיכאל דרוקס וחנוך לוין – שני הדפסים חתומים 
האמן  מאת  קולאז'  עבודות  זאב",  "אדון  הסדרה  מתוך  הדפסים  שני 

מיכאל דרוקס, מלוות שירים מקוריים מאת חנוך לוין.
השני  ודרוקס,  לוין  בידי  בעפרון  חתום  אחד   .1968 בדפוס  מתוארכים 
טוב.  מצב  ס"מ.   70X50 שחור-לבן.  בלבד.  דרוקס  בידי  בעפרון  חתום 

קמטים בפינות. כתמי-חלודה.

פתיחה: $300

352. Michael Druks and Hanoch Levin – Two 

Signed Prints

Two prints from the series "Adon Ze'ev", collages 
by the artist Michael Druks with original poems by 
Hanoch Levin. Dated  in the print. One is signed 
in pencil by Levin and Druks, the second is signed in 
pencil by Druks only. Black & white. x cm. Good 
condition. Creased in the corners. Some foxing.

Opening Price: $300

353. 15 ציורים מקוריים – פורטרטים של גבריאל טלפיר
15 ציורים מקוריים, כולם מציגים את דיוקנו של מבקר האמנות ועורך 

כתב-העת "גזית", גבריאל טלפיר (1901-1990).
ואק־ מים  צבעי  פסטל,  טוש,  עט,  (עפרון,  שונות  בטכניקות  עשויים 
יהושע  מאת  טלפיר,  בדמות  פרוטומה  ביניהם:  בולטים  נייר.  על  וורל) 
נוישטיין (נ. 1940). פסטל ועפרון על נייר, 1979; פורטרט, מאת מרדכי 
לנדאו  זיגמונד  מאת  פורטרט,  נייר;  על  אקוורל  אבניאל (1900-1990), 
(1898-1962), פסטל על נייר, עם הקדשה ארוכה בכתב-ידו של לנדאו, 
 ,(1942 (נ.  עזוז  דוד   ,(1938 (נ.  רוזנטל  חיים  מאת  עבודות  בצרפתית; 
דוד גרשטיין (נ. 1944), דוד מסר (1912-1999), ואמנים נוספים. צילומי 

העבודות ישלחו לפי בקשה. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1000

353. 15 Original Paintings – Portraits of Gabriel 

Talpir

Fifteen original paintings, all of them portraits of 
Gabriel Talpir ( - ), art critic and editor of 
the "Gazit" art periodical.
Paintings in various techniques (pencil, pen, India 
ink, pastel, watercolor and aquarelle) on paper. 
Outstanding are: a bust in the shape of Talpir by 
Yehoshua Neustein (b. ). Pastel and pencil on 
paper, ; Portrait, by Mordechai Avniel ( -

), aquarelle on paper; Portrait, by Sigmund 
Landau ( - ), pastel on paper, with a long 
dedication by Landau, in French; works by Haim 
Rosental (b. ), David Ezuz (b. ), David 
Gerstein (b. ), David Messer ( - ), and 
other artists. Photographs of the paintings will be 
provided upon request. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $1000
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354. יוסל ברגנר – רישומים
יוסל ברגנר (נ. 1920), 12 רישומים. דיו על נייר, חתומים בראשי-תיבות 
ואחד בשמו המלא, מתוארך 10X9 .1966 ס"מ עד 15X14 ס"מ, במסגרת 

70X52.5 ס"מ. מצב טוב, בחלקם מעט כתמים וקמטים. 

פתיחה: $400

354. Yosl Bergner – Drawings

Yosl Bergner (b. ),  drawings. Ink on paper, 
one with full- name- signature, the others – initials, 
dated . X cm to X cm, framed X . cm. 
Good condition, several stains and creases to some of 
the drawings.

Opening Price: $ 400

יוחנן סימון (1905-1976) -  חמשה איורים מקוריים, עבודות 
אמ־ באיכות  עשויים  האיורים  לבן).  ניר (שחור  על  וגואש  דיו 

מן  המושפע  הריאליסטי,  לסגנונו  ואופייניים  גבוהה  נותית 
לילדים"  "משמר  למערכת  נשלחו  האיורים  הציוני.  האתוס 
ומודבקים על דפים הנושא את חותמת ארכיון העתון (סימני 

ההדבקה ניכרים).

355. דמויות ופרות – שני איורים
ועץ  מבנה-אבן  ושרידי  פרות  דמויות,  המציגים  איורים  שני  סימון,  יוחנן 
ס"מ.   13X10.5 שניהם  ו"י.ס.".  "יוחנן"  חתומים:  נייר.  על  דיו  גבעה.  על 

כתמי-חלודה. 

פתיחה: $350 Yohanan Simon (1905-1976) – Five original black 

and white illustrations, ink and gouache on paper. 

The illustrations are of very high artistic quality 

in Simon's realistic style, which was influenced by 

the Zionist ethos. The illustrations were sent to 

the editors of the "Mishmar LeYeladim" children's 

periodical and are mounted on leaves stamped by 

the newspaper's archive. (Significant glue residue.)

355. Yohanan Simon – Figures and Cows – Two 

Illustrations

Two illustrations by Yohanan Simon, of figures, 
cows and ruins of a building and a tree on a hill. 
Ink on paper. Signed "Yohanan" and "Y.S." Both 

x . cm. Some foxing.

Opening Price: $350
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356. Yohanan Simon – Children in Urban 

Surroundings – Illustration

Illustration by Yohanan Simon of children in urban 
surroundings. Ink on paper. Signed "Yohanan S." 

. x . cm. Good condition. Some foxing.

Opening Price: $200

356. ילדים בסביבה עירונית
יוחנן סימון, איור ילדים בסביבה עירונית. דיו על נייר. חתום: "יוחנן ס.". 

14.5X11.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמי-חלודה. 

פתיחה: $200

357. דמויות ואלומות שבלים
יוחנן סימון, איור שתי דמויות ברקע אלומות שבלים ומגל. גואש על נייר. 
חתום: "יוחנן ס.". 13.5X13 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקמטים. אינו מודבק 

על נייר, שרידי דבק ונייר בצדו האחורי. 

פתיחה: $300

357. Yohanan Simon – Figures and Sheafs of 

Grain Stalks– Illustration

Illustration by Yohanan Simon of two figures with 
sheafs of grain stalks and a sickle in the background. 
Gouache on paper. Signed "Yohanan S." . x cm. 
Good condition with a few stains and creases. Not 
mounted on paper, glue residue on the reverse.

Opening Price: $300

358. שיירת כרכרות וטירה
נייר.  על  דיו  וגשר-אבן.  נחל  וטירה,  כרכרות  שיירת  איור  סימון,  יוחנן 

חתום: "יוחנן ס.". 25X8.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה. 

פתיחה: $250

358. Yohanan Simon – Carriage Convoy and a 

Castle– Illustration

Illustration by Yohanan Simon of a carriage convoy 
and a castle, a spring and a stone bridge. Ink on 
paper. Signed "Yohanan S." x . cm. Good condi-
tion apart from slight foxing.

Opening Price: $250
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ארה"ב.  מילווקי,  ילידת  ישראלית  מגזרות-נייר  ואמנית  ציירת   –  (1928-2011) שדּור  יהודית 
עלתה לארץ בשנת 1950 והתגוררה בירושלים. עיקר שמה יצא לה מהחייאת המסורת היהודית 
וכן  יהודיים  וסמלים  מוטיבים  שדּור  שילבה  בעבודותיה,  הנייר.  מגזרות  של  העתיקה  העממית 
הק־ ואתריה  חומותיה  על  ירושלים,  העיר  ממראות  השאובים  ועיטורים  אדריכליים  מוטיבים 

דושים, תוך שמירה על שפה אמנותית אוניברסאלית ואיכות טכנית גבוהה. עבודותיה מוצגות 
והמוזיאון  הקונגרס  ספריית  ישראל,  מוזיאון  ביניהם  בעולם,  פרטיים  ואוספים  במוזיאונים 

היהודי של ניו-יורק.

359. יהודית שדור – הר ציון – מגזרת-נייר
יהודית שדור, הר ציון. מגזרת נייר. נייר לבן על רקע כחול; כיתוב באותיות מובלטות בגון נחושת. חתום בעפרון 

בעברית ובאנגלית, ובמגזרת בראשי-תיבות. 27X23 ס"מ, במסגרת 49X44 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $2200

359. Yehudit Shadur – Mount Zion – Paper-Cut

Yehudit Shadur, Mount Zion. Paper cut. White paper on blue background; 
writing in embossed copper-colored letters. Signed in pencil, in Hebrew and 
English. Initials in the paper cut.

X cm, framed X cm. Very good condition.

Opening Price: $2200
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360. יהודית שדור –  ירושלים – מזרח – מגזרת-נייר
יהודית שדור, ירושלים – מזרח. מגזרת נייר. בשוליים: שבעת המינים. נייר צבוע בגון מג'נטה, על רקע נייר צבוע 
בגוני צהוב, אֹוְכָרה וזהב; עטורים בצבעי כחול-ירקרק מתכתיים. 60.5X40.5 ס"מ, במסגרת 86.5X66 ס"מ. מצב 

טוב מאד. 

פתיחה: $5000

360. Yehudit Shadur – Jerusalem – Mizrah – Paper-Cut

Yehudit Shadur, Jerusalem – Mizrah. Paper cut. On the borders: the Seven 
Species. Magenta painted paper, on the background of yellow, ochre and 
gold painted paper; decorations in greenish-blue metallic colors. . X . cm, 
framed . X cm. Very good condition.

Opening Price: $5000
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361. יעקב שטיינהרט – לוחות מקוריים להדפסת 
חיתוכי-עץ

1. דמות אשה, 1957. לוח עץ 27X25 ס"מ. 
2. גרוטסקה, 1953. לוח עץ 29.5X25 ס"מ.  

3. אנשים בבית-קפה, 1967. לוח עץ 28.5X20 ס"מ. 

על-פי קטלוג קולב, נדפס מספר עותקים מצומצם מהלוחות הנ"ל. 

פתיחה: $1500

361. Jacob Steinhardt – Original Woodblocks   

. Figure of a woman, . Wood plate X cm.

. Grotesque, . Wood plate . X cm.

. People in a coffee-house, . Wood plate 
. X cm.

According to Kolb catalogue, only a limited number 
of copies were printed from these plates.

Opening Price: $1500

362. יעקב שטיינהרט – חיתוך-עץ חתום מתנת קק"ל
יעקב שטיינהרט, "ֵעץ עֹוֶׂשה ְּפִרי", חיתוך-עץ צבוע ביד. חתום בעפרון 

בעברית ובאנגלית וממוספר 78/100. 
נתן כמזכרת-הוקרה מאת הקרן הקימת לישראל למר אלעזר ברוידא 
ורעיתו חנה, עקב מתן עזבון בחיים. 48X39 ס"מ, במסגרת 65X54.5 ס"מ. 

מצב טוב, כתמים בפספרטו. 

פתיחה: $350

362. Jacob Steinhardt – Signed Wood-cut Gift 

of JNF

Jacob Steinhardt, "Etz Oseh Pri", hand-colored 
wood-cut. Signed in pencil in Hebrew and in English 
and numbered / .
Given as an appreciation gift by JNF to Mr. Elazar 
Broyde and his wife Hana, following a donation of a 
life estate. X cm, framed X . cm. Good condi-
tion, stains at pass partout.

Opening Price: $350

363. יעקב שטיינהרט - ליטוגרפיה חתומה, 1919 
 12X28.5 .1919 ,יעקב שטיינהרט, ליטוגרפיה, חתומה ומתוארכת בעפרון

ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $350

363. Jacob Steinhardt – Signed Lithograph, 1919

Jacob Steinhardt, lithograph, signed and dated in 
pencil, . x . cm. Very good condition.

Opening Price: $350
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364. סלבדור דאלי - הכותל המערבי 
סלבדור דאלי (1904-1989), הכותל המערבי. ברונזה מצופה זהב, על בסיס שיש. 

חתום וממוספר, 29 מתוך 31X21 .250 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $8000

364. Salvador Dali – The Western Wall 

Salvador Dali ( - ), the Western Wall. Gold-plated 
bronze, on a marble base. Signed and numbered,  out of 

. X cm. Very good condition.

Opening Price: $8000

365. הרמן שטרוק – חמשה תחריטים
 "Struck" חתומים  מהם  שלשה  תחריטים.  חמשה   ,(1876-1944) שטרוק  הרמן 
ואינו  ומוכתם  קרוע  החמישי  בדיו;   "Hermann Struck" חתום  אחד  בעפרון; 

חתום. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

365. Hermann Struck – Five Engravings

Hermann Struck( - ), five engravings. Three are 
signed "Struck" in pencil; one is signed "Hermann Struck" in 
pen; the fifth is torn and stained, not signed. Size and condi-
tion varies.

Opening Price: $300
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366. היינריך זוסמן – חמשה איורים מקוריים, 1947
היינריך זוסמן (1904-1986), חמשה איורים מקוריים. גואש על נייר, חתומים "Sussmann" ומתוארכים "47". 

כנראה, מתארים חוויות מתקופת השואה.
זוסמן, צייר ואמן גרפי יליד טרנופול, בגיל צעיר עבר עם משפחתו להתגורר בוינה. למד אמנות בפריז. עם 
וחזר  לוינה  שב  המלחמה  לאחר  לאושוויץ.  ונשלח  נאסר  בשנת 1944  ל"רזיסטנס".  הצטרף  הנאצי  הכיבוש 

לפועלו האמנותי. ראה חומר מצורף. 20X12.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $400

366. Heinrich Sussmann – Five Original Illustrations, 1947 

Heinrich Sussmann ( - ), five original illustrations. Gouache on paper, 
signed "Sussmann" and dated " ". The images probably describe memories of 
the Holocaust period.
Sussmann, painter and graphic designer, was born in Tarnopol and moved at a 
young age with his family to Vienna. Studied art in Paris. Joined the Resistance 
when the Nazis conquered Paris. Was arrested in  and sent to Auschwitz. 
Returned to Vienna after the war and continued his artistic endeavours. See 
enclosed material. x . cm. Good condition. Some stains.

Opening Price: $400
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367. משה עֹוֵבד – פסל-זכרון לנספים בשואה
משה עובד, מנורת-זכרון לנספים בשואה. יציקת ברונזה, חתומה בתחתית. 

ששה קנים [לזכר ששה מליון הנספים] על בסיס דמוי ספר-תורה, מעליהם מסוככת בכנפיה צפור גדולה. 
ללונדון  היגר  בשנת 1903  פולין.   ,(Skepe) סקמפה יליד  ואמן יהודי  פסל  סופר,  עֹוֵבד (1885-1958),  משה 
ראה:  אודותיו,  נוספים  לפרטים  השניה.  העולם  מלחמת  לאחר  פסלים  לצור  החל  תכשיטים.  חנות  ופתח 
ליטעראטור, 6,  יידישער  נייער  דער  פון  לעקסיקאן  עמ' 1528-1529;  כרך 12,   ,Encyclopedia Judaica

ניו-יורק, 1965, עמ' 570-571. גובה: 12 ס"מ, רוחב: 17 ס"מ, עומק: 10 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $3500

367. Moshe Oved – Memorial Sculpture for Holocaust Victims

Moshe Oved, memorial-menorah for the holocaust victims. Bronze casting, 
signed on the base. Six arms [in memory of the six million] on a base shaped as 
a Torah scroll, with a large bird covering them with its wings.
Moshe Oved ( - ), writer, sculptor and Jewish artist native of Skepe, 
Poland. Immigrated to London in  and opened a jewelry shop. Started to 
create sculptures after World War II. For additional details, see: Encyclopedia 
Judaica, volume , pp - ; Lexikon fun der nayer yidisher literatur , New 
York, , pp . Height: cm, width: cm, depth: cm. Very good condition.

Opening Price: $3500

368. יעקב איזנברג – קבר רחל
יעקב איזנברג (1897-1966), קבר רחל. תחריט, חתום בעפרון בעברית ובאנגלית. 18X8.5 ס"מ, מצב טוב מאד. 

במסגרת 33.5X24 ס"מ. 

פתיחה: $150

368. Ya'akov Eisenberg – Rachel's Tomb

Ya'akov Eisenberg ( - ), Rachel's Tomb. Engraving, signed in pencil in 
Hebrew and in English. X . cm, very good condition. Framed . X cm.

Opening Price: $150

369. כאן מקבלים ספרים – מודעה בעצוב נחום גוטמן - בריגדה יהודית
"כאן מקבלים ספרים לספרית החיילים היהודים", כרזה מטעם הועד הארצי למען החייל היהודי, [שנות ה-40].
על  נחה  מצייצת  וצפור  ספר  קורא  היהודית  בבריגדה  חייל   – התחתון  בחלק  המופיע  והאיור  הכרזה  עצוב 

רגלו - מאת נחום גוטמן. 35X25.5 ס"מ, מצב טוב. שוליים קצוצים. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $250

369. Here We Receive Books – A Notice Designed by Nachum Gutman – 

The Jewish Brigade

"Here we receive books for the Jewish soldiers' library", a poster on behalf of 
the National Committee for the Jewish Soldier, [the  s].
The design and illustration that appears in the bottom part – a soldier of the 
Jewish Brigade reading a book and a chirping bird resting on his foot – by 
Nachum Gutman. . X cm. good condition. Cutoff margins. Glued on linen fabric 
to exhibit and preserve.

Opening Price: $250
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371. פליקס מנדלסון-ברתולדי והרמן שטרוק – מהדורה 
ממוספרת

 Venezianische Gondellieder, Felix Mendelssohn
 Bartholdy, mit vier radierungen von Hermann

Struck. הוצאת Horodisch & Marx, ברלין, 1925. 
תוי-נגינה של שלש יצירות מוסיקליות מאת פליקס מנדלסון-ברתולדי, 
ונציה.  את  המתארים  שטרוק,  הרמן  מאת  תחריטים  ארבעה  מלווה 
הראשון  התחריט  ממוספרים.  עותקים  מתוך 1000  מספר 291  עותק 
חתום בידי הרמן שטרוק בעפרון. [3], [11], [3] דף, 31 ס"מ. מצב טוב-בינוני. 

כתמי-חלודה. כריכה פגומה, רישום בעפרון בדף הראשון. 

פתיחה: $300

 Das Neue Kanaan, - 372. הרמן שטרוק וארנולד צווייג
1925

 Das Neue Kanaan, Eine untersuchung über land und
 geist, von Arnold Zweig;  Steinzeichnungen von
Hermann Struck. הוצאת Horodisch & Marx, ברלין, 1925.

"כנען החדשה" – טקסט מאת ארנולד צווייג, מלווה 15 איורים בדפוס 
ליטוגרפי מאת הרמן שטרוק, המציגים את נופי ארץ ישראל ותושביה. 
כריכה  דפים.  מספר  בשולי  קלים  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   38.5 דף,   [21]

מקורית, מעט בלויה ורופפת. 

פתיחה: $150

371. Felix Mendelssohn-Bartholdy and 

Hermann Struck – Numbered Edition

Venezianische Gondellieder, Felix Mendelssohn 
Bartholdy, mit vier radierungen von Hermann 
Struck. Horodisch & Marx publishing, Berlin, .
Musical notations of three musical works by Felix 
Mendelssohn Bartholdy, accompanied by four en-
gravings by Hermann Struck, presenting Venice. Copy 
number  out of  numbered copies. The first 
engraving is signed in pencil by Hermann Struck. [ ], 
[ ], [ ] leaves, cm. Good-fair condition. Foxing-stains. 
Damaged binding, inscription in pencil on first leaf.

Opening Price: $300

372. Herman Struck and Arnold Zweig - Das 

Neue Kanaan, 1925

Das Neue Kanaan, Eine untersuchung über land und 
geist, von Arnold Zweig;  Steinzeichnungen von 
Hermann Struck; published by Horodisch & Marx, 
Berlin, .
The New Canaan – a text by Arnold Zweig, with  
lithographic printed illustrations by Herman Struck, 
that show Eretz Yisrael scenery and its residents. 
[ ] leaves, . cm. Good condition. Minor tears to 
the margins of several leaves. Original cover, slightly 
worn and loose. 

Opening Price: $150

370. הרמן שטרוק - בפולין הרוסית – מהדורה ממוספרת
In Russisch-Polen - Ein Kriegstagebuch [בפולין הרוסית - 

יומן מלחמה], מאת הרמן שטרוק. ברלין, 1915. גרמנית.
23 ליטוגרפיות של נופים, אתרים ודמויות בפולין מאת הרמן שטרוק. 
ביניהן: "יהודי פולני בלודז'", "זקן יהודי בלודז'", ועוד. עותק מספר 156 
מתוך מהדורה של 300 עותקים ממוספרים. [6] עמ', 23 ליטוגרפיות. 26 

ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים בדפים הראשונים.

פתיחה: $350

370. Hermann Struck – In Russisch-Polen – 

Numbered Edition 

In Russisch-Polen - Ein Kriegstagebuch [In Russian 
Poland – War Diary], by Hermann Struck. Berlin, 

. German.
Twenty-three lithographs of landscapes, sites and 
figures in Poland by Hermann Struck, including 
"Polish Jew in Lodz", "Old Jew in Lodz", and more. 
Copy no.  of an edition of  numbered copies. 
[ ]pp +  Lithographs. cm. Good condition, minor 
staining to first few leaves.

Opening Price: $350

ספרי אמנות יהודית 
JEWISH ART BOOKS

371
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373. ארתור שיק – היהודי הצוחק – פריז, 1926
 Le Juif Qui rit, Légendes Anciennes et Nouvelles
 Curnonsky, & בעריכת  וחדשות],  ישנות  מעשיות  הצוחק,  [היהודי 
 .M. Anatole de Monzie מאת  הקדמה   ,Bienstock, J-W

פריז, 1926. שני כרכים. צרפתית. 
האמן  מאת  בשחור-לבן  איורים  מלוות  יהודים,  אודות  קצרות  מעשיות 
 19 עמ',   222  ;244 צבעוניים.  איורים  הספרים  כריכות  על  שיק.  ארתור 
ס"מ. מצב טוב-בינוני. עטיפות ודפים מנותקים, קרעים וקמטים בשולי הדפים 

והעטיפות.  

פתיחה: $700

373. Arthur Szyk – Le Juif Qui rit  – Paris, 1926

Le Juif Qui rit, Légendes Anciennes et Nouvelles 
[The Laughing Jew, Old and New Tales], published 
by Curnonsky, & Bienstock, J-W, introduction by M. 
Anatole de Monzie. Paris, . Two volumes. French.
Short tales of Jews, with black and white illustra-
tions by the artist Arthur Szyk. ;  pages, cm. 
Good-fair condition. Detached covers and leaves, 
tears and creases to leaf margins and covers. 

Opening Price: $700

374. מגלת העצמאות – ארתור שיק
מדינת  הקמת  על  הכרזה   – רשמי  "עתון   ,(1894-1951) שיק  ארתור 

ישראל", הדפס עבודתו של שיק לנוסח מגלת העצמאות.
ויהודיים,  ציוניים  סמלים  איורי  המשלבת  ומרשימה,  צבעונית  כרזה 
דיוקנאות דמויות מקראיות לצד דמויות איכר זורע וחייל עברי; שילובן 
את  המייצגות  דמויות  לצד  היהודי  העם  של  מעברו  מופת  דמויות  של 
המדינה הצעירה, מבטא את התממשות חזון הגאולה של העם היהודי 

בארצו. 53.5X42.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

374. Declaration of Independence – Arthur Szyk

Arthur Szyk ( - ), "Official Newspaper– 
State of Israel Declaration of Independence", print 
of Szyk's version of the Independence Scroll. 
Impressive color poster, integrating Zionist and 
Jewish symbols, portraits of biblical figures along-
side with figures of a sowing farmer and a Jewish 
Soldier; leading figures from Jewish history with fig-
ures representing the young state, expressing the 
realization of the Jewish people's vision of redemp-
tion in its State. . X . cm. Very good condition.

Opening Price: $120

373
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375. פרסום למגלת אסתר עם איוריו של ארתור שיק
בהוצאת  פרסומי  עלון  אסתר].  [מגלת   Le Livre D'Esther

L'Edition D'Art – H. Piazza, פריז, [1925 בקירוב].
עלון מודפס על נייר עבה, לקראת צאתה לאור של מגלת אסתר עם 
המהדורה  פרטי  את  השאר,  בין  מספק,  העלון  שיק.  ארתור  של  איוריו 
קלף,  על  שיק, 145  של  מקורי  אקוורל  עם  עותקים  הביבליופילית: 30 
ועוד. לעלון מצורפים שלשה לוחות עם הדפסים צבעוניים של ציורי שיק 

מתוך המגלה. [4] עמ', [3] לוחות, 24 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקמטים. 

פתיחה: $150

375. Advertisement for Megilat Esther with 

Illustrations by Arthur Szyk 

Le Livre D'Esther [Book of Esther]. Promotional leaf-
let published by L'Edition D'Art – H. Piazza, Paris, 
[ca. ].
Leaflet printed on heavy paper, towards the pub-
lication of a Megilat Esther illustrated by Arthur 
Szyk. The leaflet provides, in addition to other 
details, information about the bibliophilic edition: 

 copies with an original aquarelle by Szyk,  
copies on parchment, and more. Three plates with 
printed paintings by Szyk from the Megilah are at-
tached to the leaflet. [ ] pp, [ ] plates, cm. Good 
condition. Several stains and creases.

Opening Price: $150

376. Four Judaica-related Art Books 

. Marc Chagall – Das Graphische Werk. Stuttgart, 
. Detached binding.

. The Avant-Garde in Russia, - : New 
Perspectives. Edited by Stephanie Barron and 
Maurice Tuchman. Cambridge, .

. Jewish Experience in the Art of the Twentieth 
Century. Avram Kampf. USA, .

. Russian Jewish Artists in a Century of Change, 
- . Edited by Susan Tumarkin Goodman. 

Munich-New York, .

Size and condition varies. From the collection of Prof. 
Chimen Abramsky.

Opening Price: $120

377. אומנות יהודית ומגזרות-נייר 
יודאווין  ש.  פון  צוזאמענגעשטעלט  פאלקס-ארנאמענט,  אידישער 
ויטבסק,  מהדורת  של  פקסימיליה  מאלקין,  מ.  און  יודובין]  [שלמה 
 26  + עמ'   [2]  .[1970] ופולקלור,  לאתנוגרפיה  המרכז  בהוצאת   1920
לוחות חיתוכי-לינוליאום בתיקיית-קרטון, 24.5 ס"מ. מצב טוב. ♦ יהושע 
גרוסברד – מגזרות נייר, מבוא מאת ד"ר גיזה פרנקל. תל-אביב, חש"ד. 
הקדשה מאת גרוסברד בדף השער. ♦ מגזרות מעשי ידי יוסף ויזניצר. 
חוברת פנימית, בהוצאת אגודת פועלי הדפוס בסיוע חוג ידידי המנוח, 
תל-אביב, 1943. ♦ תערוכת מגזרות, גנזא / חוג לאמנות יהודית עממית. 

מוזיאון תל-אביב, תשט"ו [1955]. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120

376. ארבעה ספרי אמנות יהודית 
שטוטגרט,   .Marc Chagall – das Graphische Werk .1

1957. כריכה מנותקת.
 The Avant-Garde in Russia, - : New .2
 Perspectives, Edited by Stephanie Barron and

Maurice Tuchman. קיימברידג', 1980. 
 Jewish Experience in the Art of the Twentieth .3

Century, Avram Kampf. ארה"ב, 1984. 
 Russian Jewish Artists in a Century of Change, .4
 . - , Edited by Susan Tumarkin Goodman

מינכן-ניו-יורק, 1995. 

גודל ומצב משתנים. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $120
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377. Jewish Art and Paper-Cuts  

Yiddisher Falks Ornament, tzuzamengeshtelt fun S. 
Yuduvin un M. Malkin, facsimile of the Vitebsk edi-
tion,  published by the Center for Ethnography 
and Folklore, [ ]. [ ] pages +  linoleum cutting 
plates in a cardboard folder, . cm. Good condition. 
♦ Yehoshua Grossbard – paper-cuts, an introduction 
by Dr. Giza Frankel. Tel Aviv, . A dedication by 
Grossbard on title page. ♦ Paper-cuts by Yoseph 
Vishnitzer. An internal booklet, published by the 
Printing Workers Society, Tel Aviv, . ♦ An exhibi-
tion of paper-cuts, Ganza - a society for Jewish folk 
art. Tel Aviv Museum, . Varied size and condition.

Opening Price: $120

378. Rimon – Art and Literature Anthology – 

Berlin, 1922-1924

Rimon, periodical for art and literature. Edited by 
Meir Wishnitzer and Baruch Krupnik; artistic edit-
ing by Rachel Wishnitzer-Bernstein. Berlin, -

. Issues - .
Volume containing the  issues of the Rimon pe-
riodical, printed in parallel to its Yiddish version 
"Milgroim". "Rimon" was the first Hebrew periodi-
cal dealing with plastic art. The periodical – as well 
as other publications by the same publishing house 
– were printed with much attention to their meticu-
lous, colorful and impressive look, and their high-
quality printing. Include reproductions of works 
by leading artists and writersincluding Lissitzky, 
Chaikov, Budko, Bialik, Agnon, Tchernichovsky and 
others. Volume, cm. Good condition.

Opening Price: $350

378. רימון – מאסף לאמנות וספרות – ברלין, 1922-1924
וברוך  ווישניצר  מארק  בעריכת  ולספרות,  לאמנות  עתי  מאסף  ִרּמֹון, 
תרפ"ב- ברלין,  ווישניצר-ברנשטיין.  רחל  אמנותית:  עריכה  קרופניק, 

380. פאול קונרד הניך – החלוץ האלמוני – חיתוכי-עץ 
ק.  פ.  מאת  [חיתוכי-עץ],  תמונות  בעשר  חיים  נתיב  האלמוני,  החלוץ 

הניך. חיפה, 1938.
האלמוני  החלוץ  דמויות  את  בלבי  והרגשתי  בעיני  חזיתי  "אשר 
אחרֹת-נא על לוחות אלה". נדפס ב-500 עותקים מהלוחות המקוריים. 
"הדפסות מיוחדות בהוצאת הדור, כפי שהן נהוגות במחזורי גראפיקה, 
לא נעשו, כי סותרות הן את הרעיון היסודי של יצירה זו". עותק זה אינו 

חתום ואינו ממוספר. 
פרופ' פ. ק. הניך (1907-1997), אמן, חוקר ומחנך. למד באקדמיות של 
הנאצים  עליית  בעקבות  בשנת 1935  לארץ  עלה  ופריז.  פירנצה  וינה, 
 [10] עמ',   [4] חיפה".   – לאמנות  "סטודיו  את  בחיפה  והקים  לשלטון 

לוחות-תמונות, [2] עמ', 31 ס"מ. מצב טוב. כתמים בודדים. 

פתיחה: $150

379. השחר – שבועון ציוני-רוסי – איורי א"מ ליליאן, 1914
 .6-7 גליון   .1914 פברואר  פטרבורג,  סט.  ["השחר"].   РАЗСВЕТЪ

רוסית.
שבועון ציוני-רוסי. בדפי הגליון שולבו 9 איורים מאת האמן א"מ ליליאן, 
לצד תצלומים מארץ ישראל, מפת ארץ ישראל ותמונתו של הרצל. 58 

עמודות (16 דף), 34.5 ס"מ. מצב טוב, קרעים בשולי הדפים. 

פתיחה: $120

379. "The Sunrise" – Zionist-Russian Magazine – 

Illustrations by E. M. Lilien, 1914 

РАЗСВЕТЪ ["The Sunrise"]. Saint Petersburg, 
February . Issue - . Russian. A Zionist-Russian 
magazine.  Illustrations by the artist E.M. Lilien 
appear in this issue, as well as photographs from 
Eretz Israel, a map of Eretz Israel and a photograph 
of Herzl.  columns (  leaves), . cm. Good condi-
tion, tears at borders of leaves.

Opening Price: $120

380. Paul Konrad Henich – HeHalutz HaAlmoni 

– Woodcuts   

The Unknown Halutz, life-path in ten pictures 
[woodcuts], by P. K. Henich. Haifa, . 

 Copies were printed of the original plates, and 
numbered. This copy is not signed and not numbered.
Prof. P.K. Henich ( - ), artist, researcher and 
educator. Studied in Vienna, Florence and Paris 
academies. Came to Eretz Israel in  following 
the rise of the Nazi party and established in Haifa 
the "Art Studio - Haifa". [ ] pp, [ ] picture-plates, [ ] 
pp, cm. Good condition. A few stains.

Opening Price: $150

תרפ"ד 1922-1924. חוברות א'-ו'.
כרך הכולל את שש החוברות של כתב העת "רמון", אשר נדפס במקביל 
ל"מילגרוים" היידי. "רמון" היה כתב-העת העברי הראשון שעסק באופן 
הספרים  הוצאת  פרסומי  וכן  חוברותיו  הפלסטית.  באמנות  שיטתי 
החיצונית,  צורתם  על  יתרה  הקפדה  תוך  נעשו  אליו,  בצמוד  שפעלה 
הצבעונית והמרשימה, והקפדה על הדפסה איכותית. בגליונות מופיעות 
יצירות של מיטב האמנים והסופרים, ביניהם: א. ליסיצקי, צ'ייקוב, בודקו; 

ביאליק, עגנון, טשרניחובסקי, ואחרים. כרך 31 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $350
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בצלאל 
BEZALEL

381. שיר השירים עם ציורי זאב רבן – נסיונות-דפוס חתומים ומוערים
10 נסיונות-דפוס ללוחות עם ציורי זאב רבן, לספר "שיר השירים" (כנראה למהדורת 

הוצאת "שולמית" בארץ, 1955 בערך). 
חתומים בידי רבן בעפרון או בעט; חלקם נושאים הערות בכתב-ידו, למדפיסים: "טוב 
הערות  גם  נושאים  חלקם  מדי".  חלש  "אדום  חזק",  יותר  קצת  "האדום  להדפסה", 
בעפרון בצדם האחורי, של גודל ההדפסה הרצוי. 27X23 ס"מ בממוצע, מצב טוב מאד. 

פתיחה: $900

381. Song of Songs with Drawings by Ze'ev Raban – 

Signed Printing Attempts with notes

 printing attempts for plates with Ze'ev Raban's drawings, 
for Song of Songs (apparently for the Shulamit Publishers' 
edition in Israel, c. ).
Signed by Raban with pen or pencil; some have his handwrit-
ten notes to the printers: "Ready for printing", "the red is a 
little too strong", "the red is too weak". Some also have pen-
ciled notes on the reverse side, of the desired printing size. 
Average X cm. very good condition.

Opening Price: $900

382. גלוית-פרסום לקלפים עם איורי זאב רבן
גלוית-פרסום ל"קלפי-משחק אמנותיים מארץ-ישראל, מצוירים ע"י זאב רבן, בצלאל, 

ירושלם". [1920 בקירוב].
בחזית הגלויה תריסר מהקלפים שאייר רבן, מודפסים בשחור-לבן. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $100

382. Advertisement – Postcard for Card Games Drawn by 

Ze'ev Raban 

Advertisement postcard for "Artistic Palestine Play- Cards 
drawn by Ze'ev Raban, Bezalel, Yerushalem". [ca. ].
Twelve of the cards illustrated by Raban appear on the post-
card, in black and white. Very good condition.

Opening Price: $100 381
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383. אלף בית – זאב רבן ולוין קיפניס – ברלין, 1923
אלף בית, הציורים מאת זאב רבן, החרוזים מאת לוין קיפניס, בצלאל-

ירושלים. הוצאת "הספר", ברלין, 1923. 
ציורים מרשימים מאת זאב רבן, בצבעי בורדו וכחול עזים, עם עיטורי-
זהב. [32] עמ', 25 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. דפים רופפים, רישומים בעפרון. 

כריכה מעט פגומה, רופפת. 

פתיחה: $500

383. Aleph Bet – Ze'ev Raban and Levin Kipniss 

– Berlin, 1923

Aleph Bet [Alphabet]. Illustrations by Ze'ev Raban, 
verses by Levin Kipniss. Berlin: "HaSefer", .
[ ] leaves, cm. Fair condition. Stains, loose leaves, 
scribbles in pen, slightly loose and damaged binding.

Opening Price: $500

384. חגינו – זאב רבן ולוין קיפניס – ניו יורק, 1928
חגינו – Our Holidays ספר תמונות. צייר זאב רבן, 'בצלאל' ירושלם, 
חרוזים מאת אבי-שי [לוין קיפניס]. הוצאת Dr. Isaac Miller, ניו יורק, 

[1928]. אנגלית.
ציורים של רבן לחגי ומועדי ישראל, לצד חרוזים מאת קיפניס. [16] דף, 
רופפת  כריכה  ואחרונים.  ראשונים  בדפים  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   20.5X21

ומוכתמת.

פתיחה: $150

384. Chageinu – Ze'ev Raban and Levin Kipnis – 

New York, 1928

Our Holidays (Chageinu) – a Picture Book. 
Illustrations by Ze'ev Raban, verses by Avi-Shai 
[Levin Kipnis]. New York: Miller, [ ]. English.
Paintings by Raban of Jewish holidays, with verses 
by Kipnis. Original binding, to which the same 
painting as on the first leaf is attached. [ ] leaves, 

x . cm. Good condition. Mild stains on first and 
last leaves. Binding slightly loose. 

Opening Price: $150

385. תמונות פלשתינה – רבן – כריכת "בצלאל" עם לוח 
נחושת

"בני  הוצאת   .Palestine,  Pictures by Ze'ev Raban]
בצלאל", ירושלים, 1931].

385. Palestine Pictures – Raban – Bezalel Binding 

with Copper Plaque

Palestine,  Pictures by Ze'ev Raban. Jerusalem: 
Bnei Bezalel, .
Ten illustrations of Eretz Israel scenes by Raban. 
The original plates, bound in a heavy binding 
by "Bezalel Yerushalem"; in the center a copper 
plaque with an embossing of the Western Wall. [ ] 
plates. cm. Good condition. Creases at borders of 
some plates.

Opening Price: $200

כרוכים  המקוריים,  הלוחות  ישראל.  ארץ  לנופי  רבן  של  איורים  עשרה 
עם  נחושת  לוחית  במרכזה  ירושלם",  "בצלאל  תוצרת  עבה  בכריכה 
תבליט הכותל המערבי. [10] לוחות. 32 ס"מ. מצב טוב. קמטים בשולי חלק 

מהלוחות. 

פתיחה: $200
383
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386. מאיר גור-אריה – ִקּבּוץ-גלויות
"קבוץ גלויות – 8 דמויות עבודת-יד", הדפסי-סטנסיל צבועים ביד, על-פי 
ציוריו של מאיר גור-אריה. הדפסים 14X10 ס"מ, בפספרטו 28.5X19.5 ס"מ. 

מצב טוב מאד, במעטפת-נייר מקורית. 

פתיחה: $250

386. Meir Gur Aryeh – Kibbutz Galuyot

"Kibbutz Galuyot –  handmade figures", hand 
painted stencil prints, according to Meir Gur 
Aryeh's drawings. Prints X cm. in the passé par-
tout . X . cm. Very good condition, in original 
paper cover. 

Opening Price: $250

387. נאד הדמעות - אבל פאן
נאד הדמעות, 24 ציורים מאת אבל פן. [ירושלים, 1926?].

24 ליטוגרפיות המתארות ומנציחות את הפרעות שנעשו ביהודי אוק־
ראינה. ביניהן – דרך המכאובים, המנוסה, לפני ארון אלוהים, תחת השוט 
ועוד. [24] לוחות-תמונה, כ"א 30X22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה בשוליים. 

כולל התיקיה המקורית, במצב טוב.

פתיחה: $250

387. The Gourd of Tears, Abel Pann

The gourd of tears,  paintings by Abel Pann. 
Jerusalem, .

 lithographs perpetuating in their portrayal the 
pogroms waged against Ukrainian Jewry. Including 
– Path of Suffering, the Escape, Before the Holy 
Ark, Under the Whip and others. [ ] picture-plates, 
each x . cm. Good condition. Foxing-stains at bor-
ders. With original portfolio, good condition.

Opening Price: $250

388. משה מורו – אלבום "קטלוג" עבודותיו
אלבום המהווה מעין "קטלוג" לעבודותיו של אמן "בצלאל" משה מורו 
ובאבן,  בשן  קמיעות  לחיטוב  בית-מלאכה  "קמיע",  בעל   ,(1888-1957)

שנות ה-20-30. 
כולל תצלומים מקוריים של למעלה מ-50 מעבודותיו, תבליטי נחושת 
הגלות  טיפוסי  כותרות:  מלווים  ובאבן,  בשן  חיטוב  עבודות  וברונזה, 
בלפור,  סאלד,  הנרייטה  יהודה,  בן  אליעזר  העתיקה,  בעיר  בירושלם, 
מודבקים  כמתנות.  שנתנו  מוכרות,  ולא  נדירות  עבודות  חלקן   – ועוד 
ועתונים.  חוברות  מדפי  שנגזרו  יותר,  מאוחרים  שחור-לבן  תצלומי  גם 
בין דפי האלבום, תצלום עבודה עם דיוקנו של אליעזר בן-יהודה, עם 
הקדשה בכתב-ידו "לזכרון להאמן משה מורו ברגשי יקר בעד פעל כפיו 
קופלוביץ,  מיוסף  מכתב  סאלד,  מהנרייטה  מכתב-תודה  תצלום  זה...", 
קק"ל.  של  הזהב  ספר  צילום  האלבום  בחזית  נוספים.  ומכתבי-תודה 

[24] דף באלבום עם כריכת עץ, 30.5 ס"מ. מצב טוב, משתנה. 

פתיחה: $500
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388. Moshe Murro – Album Catalogue of his 

Works

An album which sarved as a catalogue of the 
Betzalel artist Moshe Murro ( - ), who 
had a workshop for sculpting in ivory and stone, 

s- s.
The album has original photographs of more than 

 of his works, brass and bronze embossments, 
sculpting in ivory and stone accompanied by titles: 
in the Old City, Eliezer ben Yehuda, Henrietta Szold, 
Balfour, etc.- some of them are rare and unknown 
works that were given as gifts. Pasted to the album 
are later black and white photographs, which were 
cut out of booklets and newspapers. A photograph 
of Eliezer ben Yehuda's portrait with a dedication 
in his handwriting "a souvenir for the artist Moshe 
Murro…", a photograph of a letter of thanks from 
Henrietta Szold, a letter from Yoseph Koplowitz 
and other letters of thanks. On the front of the 
album is a photograph of JNF's Golden Book. [ ] 
Leaves in the album with wooden cover, . cm. Good 
condition, varied. 

Opening Price: $500
389. כפית פיליגרן – בצלאל 

חתומה  פיליגרן,  בעבודת  כסף  דוד.  מגן  עטור  עם  צדף,  בצורת  כפית 
בצדה האחורי "בצלאל ירושלם". 15 ס"מ. מצב טוב. 

 Preisverzeichnis der Erzeugnisse" מופיעה בקטלוג בצלאל
 "der Kunstgewerbeschule Bezalel in Jerusalem

שנדפס בברלין בשנת 1913 בערך, עמ' 7. 

פתיחה: $250

389. Filigree Spoon – Bezalel

Spoon in the shape of a sea-shell, with a Magen 
David decoration. Silver in filigree craftsmanship, 
signed on the reverse "Bezalel Yerushalem". cm. 
Good condition.
Appears in the Bezalel catalogue "Preisverzeichnis 
der Erzeugnisse der Kunstgewerbeschule Bezalel in 
Jerusalem" printed in Berlin ca. , page .

Opening Price: $250

390. מרדכי אבניאל – הכתל המערבי – לוחית נחושת
המערבי,  לכתל  סמוך  יושבים  יהודים  זוג   ,(1900-1989) אבניאל  מרדכי 
לוחית נחושת. חתומה "אבניאל" בעברית ובאנגלית. 11.5X9 ס"מ, מצב טוב. 

פתיחה: $120

390. Mordechai Avniel – The Western Wall – 

Bronze Tablet

Mordechai Avniel ( - ), Jewish couple sitting 
near the Western Wall, Bronze tablet. Signed "Avniel" 
in Hebrew and English. x . cm, good condition.

Opening Price: $120

391. צמיד כסף – בצלאל
צמיד כסף עשוי שלש לוחיות בעלות ארבע צלעות, מעוטרות בעבודת 

פיליגרן ומחוברות זו לזו בשרשראות-כסף מעוטרות. 
 Made in "בצלאל  האחורי  בצדה  חתומה  המרכזית  הלוחית 

Palestine" וחותמת כסף. 18X3.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

391. Silver Bracelet – Bezalel

Silver bracelet consisting of three square plaques, 
each decorated with filigree craftsmanship and 
connected via decorated silver chains. The central 
plaque is signed on the reverse, "Bezalel Made in 
Palestine" with a silver mark. x . cm. Good condition.

Opening Price: $300

392. תליון כסף - "רחל" – בצלאל
תליון אובלי עשוי כסף, "רחל" נושאת כד על כתפה. חתום בצדו האחורי 
"בצלאל ירושלם 935" ובחזית בראשי-תיבות שם האמן. 5X4 ס"מ. מצב 

טוב. 

פתיחה: $120

392. Silver Pendant – "Rachel" – Bezalel 

Oval, silver pendant, depicting Rachel carrying a 
jug on her shoulder. Signed on the reverse, "Bezalel 
Yerushalem " and in front with the artist's ini-
tials. x cm. Good condition.

Opening Price: $120 389
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חתימות, כתבי-יד וארכיונים 
AUTOGRAPHS, MANUSCRIPTS AND ARCHIVES

פסלים בבית–קברות / שלמה שבא
אברהם מלניקוב, שהֶפֶסל הידוע ביותר בארץ הוא מעשה ידיו - אנדרטת האריה השואג לזכרם 
של טרומפלדור וחבריו שנהרגו ב-1920 בתל-חי - אבל את המספר הגדול ביותר של יצירותיו 
לא תמצאו במוזיאונים, אלא מוצבים במקומות שונים: בפארק ברמת גן, בארזה, ובעוד שניים 

שלושה ישובים - וזהו.

קרובי  של   הזמנות  לפי  מלניקוב  הציב  טרומפלדור,  ברחוב  בתל-אביב,  הישן  הקברות  בבית 
משפחה ששה פסלים מכל הסגנונות, במצבות, ביניהם פסל קוביסטי על קבר משפחת נמירו־

בסקי, מיסדו של חברת האשלג, מבנה על קברו של נורדאו, אנדרטה לגובה על קברו של אחד 
העם, יצירה מזדחלת על הקרקע לזכרו של הרוג במאורעות 1929 ומבנה קוביסטי לידו. העובדה 
שלפי ההלכה היהודית אין לבנות פסלים דמויי אדם, גרמה לכך שדווקא בית-קברות היה מקום 

לתצוגה של אומנות מודרנית.

ללמוד  הוריו  שלחוהו  בן 18  כשהיה  אמידים.  להורים  בבסרביה  ב-1892  נולד  מלניקוב  אברהם 
ומלניקוב  התמיכה  את  הפסיקו  הוריו  לאמנות.  לאקדמיה  נרשם  מלניקוב  אבל  בוינה,  רפואה 
נסע לאחיו בשיקגו ושם למד אמנות. בעל דמיון היה, ולימים סיפר שהתיידד עם הסופר הנודע 
ג'ק לונדון ושניהם שוטטו ברחבי אמריקה. לאחר פרוץ מלחמת העולם הראשונה התנדב לגדוד 
ובימי  המלחמה  תום  עם  המצרית.  לחזית  ונשלח  הבריטי,  בצבא  שנכלל  האמריקאי,  העברי 

מאורעות 1920 פיקד על ההגנה בצפון ירושלים.

אותו זמן, בתמיכתו של סטורס, מושלה הבריטי של ירושלים, התארגנה בעיר חבורה של אמנים 
יהודי  לאום  כאן  ובונים  לארץ  הבאים  לצעירים  כראוי  חדשה,  אמנות  לברוא  שביקשו  צעירים 
של  בעזרתו  ומלניקוב.  שמי  תג'ר,  ציונה  גליקסברג,  זריצקי,  גוטמן,  ראובן,  היו  ביניהם  חדש. 
של  חלומם  את  המייצג  ואופטימי,  נאיבי  ראשוני,  בסגנון  דוד,  במגדל  תערוכות  ערכו  סטורס 

החלוצים הצעירים.

של  כובשה  אלנבי,   הגנרל  של  ופסל  מאוד  צבעוניים  אקוורלים  גם  מלניקוב  יצר  ימים  באותם 
הארץ, שהוצב בבית-הקברות בבאר-שבע ונהרס כעבור שנים. 

ב-1925 יצא מלניקוב לגליל, כדי לחפש במחצבות אבנים בשביל פסליו. שם פגש את חבר גדוד-
של  קברו  על  עלו  ושניהם  הפלמ''ח,  מייסד  לעתיד  שדה,  יצחק  הוא  לנדוברג,  יצחק  העבודה 
טרומפלדור ומצאוהו נטוש ושומם. מלניקוב הזדעזע למראה והציע להקים אנדרטה על הקבר.

מלני־ עם  נפגש  מבריטניה,  וציוני  עשיר  יהודי  לורד  מונד-מלצ'ט,  אלפרד  בארץ  ביקר  ב-1928 
קוב והציע כי יקים מצבה על קברם של טרומפלדור וחבריו מכספו וגם ההסתדרות הצטרפה 
שעקירתה  גלעדי,  כפר  בסביבות  שחורה,  מאד,  גדולה  אבן  מצאו  ושדה  מלניקוב  לתרומה. 

נמשכה תשעה חודשים. האבן הוצבה על כן.

אריה  של  רישומים  והכין  כלוב  מול  ישב  גן-חיות,  נמצא  שם  שבמצרים,  לקהיר  נסע  מלניקוב 
שנים.  כמה  רבות,  הפסקות  תוך  שנמשכה,  בעבודה  והתחיל  לארץ  חזר  ושואג;  מתמרד  צעיר 

ב-1934 נחנך הפסל, השואג אל שמי המזרח ומשאיר רושם רב.

אחרי חנוכת האנדרטה נסע מלניקוב לאנגליה, קיווה לכבוש את עולם האמנות, פיסל אישים 
אותו,  שכחו  מהתקף לב. אנשים שלא  בתאונת דרכים וסבל  נפצע  הוא  לא הצליח.  אך  שונים, 
ביקשו להחזירו לארץ, יגאל אלון תיווך בינו לבין עירית עכו, שהבטיחה לו סטודיו בעיר. ב-1959 
ומת.  לב  בשבץ  נתקף  מהמכס,  פסליו  את  לשחרר  כדי  לחיפה  נסע  אחר-כך  שנה  לארץ;  שב 

בצוואתו ביקש להיקבר בתל-חי והובא לקבורה על-יד האריה השואג, מול שמיים ריקים.

שנים  שבע  במשך  בתל-אביב  במחסן  אוכסנו  אחרים  נעלמו.   - בעכו  שאוכסנו  מפסליו  חלק 
ונשכחו. ביתו, חוה, ניהלה משא-ומתן עם מנהל  מוזיאון תל-אביב, אבל כשהביאה את הפסלים 
במשאית לפתח המוזיאון, יצא מנהל המוזיאון לקראתה והודיע לה שאין מקום במחסנים. גם 

מוזיאונים אחרים היססו לקבל את הפסלים.

זהו סיפורו של הֶפֶסל הידוע ביותר בארץ, ושל יוצרו הנשכח ביותר.
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393. ארכיון הַּפָּסל אברהם מלניקוב / מתווה לֶפֶסל
אברהם מלניקוב (1892-1960), ארכיון מסמכים ומכתבים, המתעד שלבים שונים בחייו של הפסל, אירועים 

ופעילויות שלא נודעּו ברשימות הביוגרפיות אודותיו, עבודות ופסלים לא מוכרים, ועוד. הארכיון כולל:
בהשראת  שנעשה   ,1941 התחתית",  הרכבת  במנהרות  מחסה  מבקשים  "אנשים  לפסל  חומר  ♦ מתווה 
ה"בליץ" על לונדון ופיצוץ ביתו של מלניקוב. 12.5X21X11 ס"מ, פגום. מופיע בקטלוג התערוכה בגלריה לאמנות 

באוניברסיטת חיפה, פריט 19. 
♦ תעודת-נתינות פלשתינאית של אברהם מלניקוב, משנת 1926 (עד אז היה נתין רומניה). בתעודה מצוינים 

מקצועו (פסל), כתובתו (שער שכם, ירושלים), מצבו המשפחתי (גרוש) ושם בתו (בת-ציון, ילידת 1912). 
♦ צוואה-רשמית של מלניקוב משנת 1940, מודפסת במכונת-כתיבה. מלניקוב ממנה בה את ברל לוקר וקרול 

ג'והנסון להיות המוציאים-לפועל של צוואתו. כוללת הוראות בדבר חלוקה עתידית של עזבונו האמנותי.
של  רפרודוקציות  או  יותר,  מאוחרים  חלקם  ה-20-30,  משנות  חלקם  תשלילים:  ועשרות  תצלומים   267 ♦
תצלומים מוקדמים: תצלומים משפחתיים, פורטרטים רבים של האמן, אריות שצילם מלניקוב במצרים כמודל 
לפסלו, תיעוד העבודה על האריה השואג בתל-חי, תצלומים המתעדים את תהליך עבודתו בפיסול דיוקנאות 
בסגנונות  ופסלים,  אנדרטאות  העם,  לאחד  מסכת-מוות  מצבות,  השתמש,  בהם  שונים  מודלים  (פרוטומות), 

שונים. 
♦ בשנת 1940 פרסם מלניקוב רומן באנגלית בהוצאת מייקל ג'וזף, תחת השם מּוְׁשָקה (Mooshka); הרומן 
מספר את קורותיו של צעיר יהודי ברוסיה הצארית, המבקש להיות פסל. לפנינו נמצאים: 1. כתב-היד השלם 
של הרומן, מודפס במכונת-כתיבה, עם תיקונים בכתב-יד, המתפרש על-פני 894 דף; 2. עותק נוסף (לא שלם), 
בן מאות דפים, עם תיקונים בכתב-יד; 3. טיוטה בכתב-ידו של מלניקוב לראשית הרומן "מושקה"; 4. מאות 
דפים מודפסים במכונת-כתיבה ובהם רומן נוסף, שכפי הנראה לא פורסם מעולם; כמו כן, לפנינו כתבי-יד של 
מספר סיפורים קצרים (אחד מהם פורסם) + התכתבות עם המו"ל הלונדוני Michael Joseph (כיום חלק 

מהוצאת "פינגווין"). 
רחל,  שכתבה  מכתבים  ה-30-40),  משנות  (חלקם  ובחו"ל  בארץ  מלניקוב  אל  שנשלחו  מכתבים  ♦ כ-120 
אחות חתנו דוד גבאי אל ביתו חווה, ובהם עדכונים על הדרדרות מצבו של מלניקוב, המאושפז בבית-החולים 
הפסיכיאטרי "שער מנשה"; מכתב מלשכתו של ווינסטון צ'רצ'יל, לצורך הכנת פרוטומה; חליפת-מכתבים בין 
אברהם מלניקוב והלורד אלפרד מונד-מלצ'ט (כ-20 מכתבים). לונדון, שנות ה-30-40 - עוסקת במגוון נושאים, 
ביניהם רכישת פסלים; כוללת מכתבים מודפסים במכונת-כתיבה ומכתבים בכתב-יד, עם חתימות של הלורד 
מלצ'ט, לצד העתקי-מכתבים; התכתבויות עם מוזיאונים ואנשים פרטיים באנגליה (וכן עם מוזיאון תל-אביב), 

בנושא רכישת פסלים. 
♦ 45 מכתבים, גלויות ומברקים ששלח מלניקוב לבתו חווה ולבעלה דוד גבאי באיטליה, שנות ה-50. חלקם 
נשלחו מאנגליה וחלקם נשלחו מהמעון שהעניקה הסוכנות היהודית למלניקוב בשיכון "רסקו" בירושלים, בשנת 
1959. חלקם מודפסים במכונת-כתיבה באנגלית וחלקם כתובים עברית בכתב-יד גדול ורועד, עם שגיאות רבות. 
ועוד.  שקיים,  פגישות  בארץ,  מפעילותו  עדכונים  קשר;  על  לשמירה  ובקשות  דרישות-שלום  המכתבים:  תוכן 

מלניקוב מזכיר גם את פסליו, שאבדו מאוחר יותר וכן פסנתר שנגנב ממנו במעבר מאנגליה לארץ. 
♦ 285 מסמכים ופריטים שונים: פנקסי-המחאות של מלניקוב, כרטיסי-ביקור, חשבונות, שלש גלופות, רשיון-

נהיגה, אישורים רפואיים, גלויות , כרטיסים, תעודות ופריטים נוספים. 
סה"כ כולל הארכיון מאות רבות של פריטים, גודל ומצב משתנים. 

♦ ספרות:
▪ קטלוג "מלניקוב - יהודה המתעורר, מחווה לאברהם מלניקוב חלוץ הפיסול הארצישראלי – פסלים, רישו־
מים, צבעי-מים". אוצרת: אילנה אורתר, עורך מחקר: פרופ' נתן זך. הוצאת הגלריה לאמנות של אוניברסיטת 

חיפה, 1982. 
▪ ▪ משנה לשנה זה, פרקי ביוגרפיה ספרותית", מאת נתן זך, 2009. עמ' 142-157. 

פתיחה: $15,000
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393. Archive of Sculptor Avraham Melnikov / Study for a Sculpture 

Avraham Melnikov ( - ), archive of documents and letters, document-
ing stages in the sculptor's life, events and activities unknown in his biography, 
unknown works and sculptures, and more. Archive contains:
- Study for a sculpture "People looking for shelter in the underground-train 
tunnels", , creation inspired by the "Blitz" on London and the bombing of 
Melnikov's house. X X cm, damaged. Appears in the University of Haifa 
Gallery exhibition catalogue, item no. .
- Melnikov's certificate of Palestinian Citizenship  (till then he was citizen 
of Romania). In the certificate are noted his occupation (sculptor), his address 
(Damascus Gate, Jerusalem), his marital status (divorced) and his daughter's 
name (Bat-Zion, b. ).
- Melnikov's official testament from , typewritten. Melnikov appointed Berl 
Locker and Carol Johnson as executors of his testament. The testament con-
tains instructions for future distribution of his artistic estate.
-  Photographs and tens of negatives: some of the 's- 's, others are 
later, or reproductions of early photographs: family photographs, many por-
traits of the artist, lions photographed by Melnikov in Egypt as models for his 
sculpture, documentation of the work on the Roaring Lion in Tel -Hai, photo-
graphs documenting the artist's work on sculptures of busts, models used by 
the artist, tombstones, Ahad HaAm death mask, monuments and sculptures in 
various styles.
- In  Melnikov published a novel in English at Michael Joseph Publishing 
house under the name Mooshka; the novel tells the story of a young Jew in 
Russia, who wants to become a sculptor. Herewith are: . complete manuscript 
of the novel, typewritten with handwritten corrections; . additional copy 
(incomplete) of hundreds of leaves, with handwritten corrections; . a manu-
scripr draft by Melnikov of the novel "Mooshka"'s beginning ; . hundreds of 
typewritten leaves of another novel which probably has never been published; 
furthermore, in the lot are manuscripts of a number of short stories (one of 
them was published) + correspondence with the London publisher Michael 
Joseph (today part of the "Penguin" publishing).
- Approximately  Letters sent to Melnikov from Israel and from abroad (some 
of the 's- 's), letters written by Rachel, sister of his son in law David Gabai 
to his daughter Hava, with updates about Melnikov's deteriorating health con-
dition while hospitalized in the psychiatric hospital "Sha'ar Menashe"; a letter 
from Winston Churchill's chamber, towards preparation of a bust; letters-
exchange between Avraham Melnikov and the Lord Alfred Mond-Melchett 

(about  letters), London, 's- 's, 
concerning a variety of topics includ-
ing the purchase of sculptures; type-
written and handwritten letters, 
with Lord Melchett's signatures, and 
copies of letters; correspondence 
with museums and with private 
people in England (also with the Tel 
-Aviv museum), regarding purchase 
of sculptures.
-  Letters, postcards and telegrams 
sent by Melnikov to his daughter 
Hava and her husband David Gabai in 
Italy, 's. Some of the letters were 
sent from England while others were 
sent from the hostel that Melnikov 
got from the Jewish Agency in 
"Rasko" project Jerusalem, in . 
Some of the letters are typewritten 
in English, others are in Hebrew, 
handwritten in a big and shaky handwriting, with many mistakes. The content 
of the letters: regards and requests to keep in touch; updates about the art-
ist's activity in Israel, meetings that he held, and more. Melnikov mentions his 
sculptures which later were lost and mentions a piano that was stolen during 
his moving from England to Israel.
-  documents and different items: Melnikov's checkbooks, calling-cards, 
bills, three printing-blocks, driver's license, medical certificates, postcards, 
tickets, certificates and other items.
The archive contains hundreds of items, sizes and conditions vary.
Literature: ♦ Catalogue: "Melnikov – Awakening Yehuda, Tribute to Avraham 
Melnikov, Pioneer of Israeli Sculpturing – Sculptures, Drawings, Water-Colors". 
Curator: Ilana Ortar, Research: Prof. Nathan Zach. Haifa University Art Gallery 
Publication, . ♦ "Mishanh LeShanah Ze, Literary Biography Passages", by 
Nathan Zach, . pp - .

Opening Price: $15,000
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394. יהודה לייב גורדון (יל"ג) – אוסף כתבי-יד
יהודה לייב גורדון (1830-1892) – מגדולי המשוררים העבריים בתקופת ההשכלה. קורפוס יצירתו כולל שירים 
מקוריים ומתורגמים, משלים, פיליטונים, סיפורים ומאמרי-מחקר ובקורת. נולד בוילנה בשנת 1830 ובשנות 
ילדותו למד ב"חדר" ורכש בקיאות רבה בתלמוד ובתנ"ך. בנערותו התקרב לתנועת ההשכלה והחל לקרוא 
ספרות כללית, ללמוד שפות זרות ולקשור קשרי-ידידות עם כמה מהמשכילים הגדולים בתקופתו, שהשפיעו 
עליו רבות. במשך 20 שנים עבד כמורה בבתי-ספר בפוניבז', שאולאי וטלז. משנתפרסם כמשורר, הוזמן לסט. 
פטרבורג בשנת 1872 על-מנת לשמש שם כמזכיר הקהילה וכמנהל חברת "מפיצי השכלה בישראל". הרבה 

לכתוב בכתב-העת "המליץ" והיה מעורכי "המגיד". נפטר בסט. פטרבורג בשנת 1892. 
לפנינו אוסף כתבי-יד מקוריים של יל"ג; העתקות-מכתבים, מכתבים שנשלחו אל יל"ג ומסמכים נוספים. על 
רובם מופיעות הערותיהם של חוקר יל"ג ותקופת ההשכלה, פרופ' גדליה אלקושי וכן הערות מוקדמות יותר 

והעתקות בכתב-ידו של אפרים ראובן משביצקי, החותם "אר"ם". האוסף כולל: 
♦ "אמתחת יהודה – צקלון ראשון", תרי"ט [1859] - מחברת שלמה בכתב-ידו של יל"ג. כוללת 17 טקסטים 
שלמים, חלקם עם תיקונים ושינויים מהנדפס. ביניהם: אגרת תשובה לשד"ל, חידות, מאמרים משכיליים, שירים 

ועוד. 
♦ תצלום פורטרט מקורי של יל"ג, 11.5X8.5 ס"מ. 

♦ מכתב בכתב-ידו של יל"ג, אל "עלם נבר ומשכיל על דבר" ובו בקורת על יצירה שכתב הנמען, והמלצה 
'איתיאל הכושי' [אותלו, הכושי מוונציה]...  לקרוא בספרות מקור ותרגום: "אם יש לאל ידך למצוא ספר... 

למשורר בלתי יהודי (ברגע זה שכחתי את שמו)..." + העתקה בכתב-ידו של אר"ם. 
♦  מכתב בכתב-ידו של יל"ג אל "אשה משכלת" + העתקה בכתב-ידו של אר"ם.

♦ מכתב בכתב-ידו של יל"ג, כנראה אל יעקב מזא"ה + העתקה בכתב-ידו של אר"ם. 
♦ שלשה מכתבים של יל"ג בעפרון. אחד נכתב לדוד פרישמן; אחד כתוב יידיש. 

♦ מכתב בכתב-יד, ממוען ליעקב מזא"ה, 1879; נזכר בו שירו המפורסם של יל"ג, "קוצו של יוד". 
♦ מכתבים של יל"ג אל לילינבלום (המכונה בפי יל"ג "ידידי היקר, עז פנים, צורר ישראל"), רח"ל קצנלבוגן, 

פ. מוזס, א"י שפירא. 
♦ מכתב קצר בכתב-יד; עם הערה של פרופ' אלקושי "לא נדפס". 

♦ מכתב מאת ישראל איסר גולדבלום, פריז, 1886. בסופו תשובה בכתב-ידו של יל"ג. 
תרמ"ג  דויד'",  'המגן  תמונת  על  מחקרי  "מאמר  מקאליש,  יפה  ידידה  ב"ר  ישראל  של  בכתב-ידו  ♦ מאמר 
בשערה  תלויה  השערה  ראשיתו  המ"ד  על  "מאמרך  בכתב-יד:  הערה  יל"ג  הוסיף  המאמר  בראש   .[1883]

וסופו סוד ובכללו בלי יסוד – הלזה תקרא 'מאמר מחקרי'?...". 
♦ העתקות-אגרות ומכתבים של יל"ג, בעיקר בכתב-ידו של אר"ם, ופריטים נוספים. 

האוסף כולל 36 פריטים, מחציתם כתובים בכתב-ידו של יל"ג עצמו. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $4000
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394. Yehuda Leib Gordon (YL"G) – Manuscripts

Yehuda Leib Gordon ( - ) – a foremost Hebrew poet during the Jewish 
Enlightenment period. His oeuvre includes original and translated poems, 
allegories, feuilletons, stories, research essays and criticism. YL"G was born 
in Vilnius in , as a child studies in a "Heder" and mastered proficiency in 
Talmud and the bible. As an adolescent he approached the Enlightenment 
movement and started reading general literature, learning foreign languages 
and became friend with some of the leaders of the movement who had a sig-
nificant influence on him. For  years YL"G worked as a teacher in Ponivezh, 
Siauliai and Telz. Having an established reputation as a poet he was invited to 
St. Petersburg in  to serve as the Jewish Community secretary and the di-
rector of the "Society for the Spread of Enlightenment". Wrote for "HaMelitz" 
periodical and was one of "HaMaggid" editors. In  Died in St. Petersburg.
In front of us is a collection of YL"G original manuscripts; copied-letters, letters 
sent to YL"G and other documents. Most of the documents bear comments 
by YL"G and by the Enlightenment movment expert Prof. Gedalya Alkoshi and 
earlier comments by Ephraim Reuven Mashevitsky, signed "ER"M". Collection 
includes:
♦ "Amtachat Yehuda – Ziklon Rishon",  – Complete notebook handwritten 
by YL"G. Contains  complete texts, some with corrections and changes com-
pared with the printed text. Among them: response to SHADAL, riddles, essays, 
poems.
♦ Original portrait photograph of YL"G, . X . cm.
♦ Letter handwritten by YL"G, to "an intelligent young man" with criticism about 
a work written by the addressee + copy handwritten by ER"M.
♦ Letter handwritten by YL"G to "an intelligent woman" + copy handwritten by 
ER"M.
♦ Letter handwritten by YL"G, probably to Ya'akov Mazeh + copy handwritten 
by ER"M.
♦ Three letters written by YL"G in pencil. One to David Frishman; one in Yiddish.
♦ Handwritten letter, addressed to Ya'akov Mazeh, ; the famous poem by 
YL"G "Kutzo shel Yod" is mentioned in this letter.
♦ Letters by YL"G to Lilienblum, to RH"L Katzenelnbogen, P. Moses, A.Y. Shapira.
♦ Short handwritten letter, with Prof. Alkoshi's comment "Not printed".
♦ Letter by Israel Isser Goldblum, Paris, . At its end a handwritten reply by 
YL"G.
♦ Essay handwritten by Israel ben Yedida Yaffe of Kalish, "research essay about 
the 'Magen David'", . YL"G added a handwritten comment at the top of it.

♦ Copies of missives and letters by YL"G, mainly handwritten by ER"M, and other 
items. The collection contains  items, half of them handwritten by YL"G. Sizes 
and conditions vary.

Opening Price: $4000
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395. אחד העם – מכתב בענייני ספרות לי"ח רבניצקי, 1899
ַח", ממוען ליהושע חנא  אחד העם (אשר גינצבורג), מכתב בכתב-יד על נייר מכתבים של מערכת עתון "ַהּׁשִ

רבניצקי בורשה. אודסה, 1899. 
מכתב בענייני ספרות, המזכיר הוצאה לאור של ספרים וכתבי-עת, בקורות, ועוד. "נוהגים עמי חבַרי 'המנהיגים' 
בעת האחרונה באופן שסבלנותי קרובה להתפקע מכובד המשא... אחכה עוד מעט, ואם יוסיפו להתנהג עמי 
ככה, אדרוש מהם בדרך אופיציאלית שיתנו לי חופשה ממשמרת ההנהגה ויהי מה! [...] מצב אבי הולך ורע, 

ומצב נפשי – ה' ישמרך! לכן לא תתפלא על היות דבַרי מקוטעים ומבולעים...". 
מצורפים: שני כרטיסי-ביקור של אחד העם; אחד מלונדון והשני מתל-אביב. דף 23X17.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $500

395. Echad Ha-Am – Literary Letter to Yehoshua Hana Ravnitzky, 1899  

Echad Ha-Am (Asher Ginzburg), handwritten letter on “Ha-Shiloah” (journal) 
official letter paper addressed to Yehoshua Hana Ravnitsky in Warsaw. Odessa, 

.
Literary letter mentioning the publication of books, journals, literary reviews 
and more. “Lately, my friends- “the leaders”- have been behaving in a way 
which has tried my patience to its breaking point [by putting me] under tremen-
dous stress… So don’t be surprised if my words are snippy and incoherent…”.
Two of Echad Ha-Am’s business cards are enclosed; one from London and the 
other from Tel-Aviv. . x cm single leaf. Very good condition.

Opening Price: $500

396. חיים נחמן ביאליק – מכתב בכתב-יד, 1923
חיים נחמן ביאליק, מכתב בכתב-יד, אל בית מסחר הספרים נירנשטיין בלונדון. ברלין, תרפ"ג [1923].

"בדבר תביעתו ל'מוריה', הנני להודיע, כי עליו לפנות בענין זה לה' רבניצקי [...] בבוא הבולשביקים, הוחרמו כל 
הכספים והעסקים, ואנחנו יצאנו מרוסיה ערומים וריקים מכל... השארנו ברוסיה עמל שנים רבות...".
דף 19 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים וחורי-תיוק בשוליים השמאליים. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $250

396. Haim Nachman Bialik – ALS, 1923

Haim Nachman Bialik, ALS, to Nierenstein Booksellers in London. Berlin [ ].
"Regarding your claim… I wish to inform you that you have to contact Mr. 
Ravnitzki…. We left Russia with nothing whatsoever… and left behind worth 
of years of hard work…". Leaf, cm. Good condition. Creases, some tears and 
filing holes at left margin.

Opening Price: $250
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397. י"ד ברקוביץ – אוסף מכתבים גדול
(מלר),  קמחי  דוב  הסופר  אנשי-ספרות:  שלשה  אל  ממוענים  ברקוביץ,  דב  יצחק  מאת  וגלויות  מכתבים   46

המשורר אפרים א. ליסיצקי והבלשן יצחק אבינרי. 
תרגומיו  במפעל  בעיקר  ידוע  ויידי,  עברי  ומתרגם  סופר  (סלוצק -1885תל-אביב 1967),  ברקוביץ  דב  יצחק 
שלום  משפחת  עם  ויצא  עליכם  שלום  של  בתו  אסתר,  את  לאשה  נשא  בשנת 1906  עליכם.  שלום  לכתבי 
עליכם לגליציה ומשם לשווייץ, בה ישב כשנה ומחצה. התגורר חליפות ברוסיה ובווארשה, וילנה ואודסה, ועסק 
בעבודות ספרותיות ועיתונאיות שונות. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה הגיע עם משפחת שלום-עליכם 
באוסף  המכתבים  מרבית   .1928 בשנת  לארץ  עלייתו  עד  שהה  שם  הברית,  לארצות  ואחר-כך  לקופנהגן 
של  מכתבים  ניירות  על  כתובים  חלקם  מארצות-הברית,  נשלחו   -  (1914-1928) זו  מתקופה  הנם  שלפנינו 
"שלום-עליכם פָאנד", הוצאת "שטיבל" אמריקה, עתון "התורן", ו"מקראות קטנות" – מפעלים ספרותיים שונים 
בהם ברקוביץ היה שותף. עם עלייתו ארצה, היה בין עורכי השבועון "מאזניים", ומספר מכתבים באוסף הנם 

מטעם מערכת השבועון; יתר המכתבים נשלחו מתל-אביב בשנות ה-40-50. 
ענייני  עיקרם  ברקוביץ.  של  האסתטי  בכתב-ידו  וכתובים  ומגוונת  עשירה  מליצית  בלשון  מנוסחים  המכתבים 
ספרות (ומעט עניינים אישיים), הפותחים צוהר להגותו הספרותית של ברקוביץ ולתפישת-עולמו הבלטריסטית.
בעקבות  מסלוצק,  חבר-ילדות  הוא  ליסיצקי  א.  אפרים  המשורר  כי  ברקוביץ  מגלה  משנת 1906,  ♦ בגלויה 
זוכר  איני   – יֵבשות'  ו'ידים  חולמות'  'עינים  אז  לי  היו  "אם  לו:  משיב  ברקוביץ  לו.  שלח  שהאחרון  מכתב 
בפרוטרוט, אבל כי היה לי אז חבר בעל קומה... בזה הריני נזכר לפעמים בשבתי בשעת בין השמשות בקרן 
זוית אפלה..." ובסוף הגלויה – "אפשר שבקרוב אהיה בַאמריקה – אבל לא להשתקע. בארץ ה'ביזנעס' אין 

מקום לספרות". 
♦ במכתב מחודש מאי 1926 הוא כותב לידידו דוב קמחי: "קבל-נא את תודתי הרבה על המתנה הטובה 
ההומור  מצאתי:  ולא  בו  בקשתי  אחד  דבר  ורק  ירושלים, 1926]  ["זוטות",  שלך...  הכליונות'  'ספר   – והיפה 
שלך, שהיה מרחף על-פני ספוריך הראשונים. ַאיהו? האם שכחת, על-פי מקרה, למלוח את תבשילך? או 
ֶטנדנציה [מגמה] היא לכם, בני ארץ-ישראל, להיות כבדי-ראש דוקא? או אולי יראים אתם שם את יעקב 
אתם  למה   – השמים  כפת  תחת  חייכם  את  וחיים  השמש  מזרח  בארצות  היושבים  אתם,   [...] רבינוביץ? 
הניח  לבלתי  העברים,  מכל  העולם  את  עלינו  סוגרים  אתם  למה  האדם?  חיי  את  כל-כך  עלינו  מקדירים 
אפילו פתח צר, אפילו צוהר קטן להציץ החוצה? בֶרנר היה יהודי ליטאי וחניך הספרות הרוסית, אסיר עוני 
לכל  החיים  אוהבי  וקלי-הדעת,  הּפקחים  הפילוסופים  גליציה,  יוצאי  אתם,  אבל   - אכזריה,  ומצוקת-נפש 
מנעמיהם, - למה אתם ִמְתַלְטִאים וִמְתַּבְרְנִרים, לכל הרוחות? (משּבח אני את משה נאדיר היהודי ואת עגנון 

העברי, בני ארצכם, שעומדים הם בשרשם)...".
"אמת  ליסיצקי:  לידידו  ארצה]  עלייתו  לפני  ברקוביץ [כחודש  כותב  בינואר 1928,  מיום 24  אחר,  ♦ במכתב 
בידיעה - נוסע אני לארץ-ישראל, אף כי הנסיעה תעלה לי בקושי רב וביסורים גדולים. גם מצבי וגם מצב 
ארץ-ישראל (בחמר הכתוב מדּבר) אינם מנעימים עלי את הדבר. ואולים את הנעשה אין להשיב – החלטתי 

לנסוע...".

46 מכתבים בכתב-יד ובמכונת-כתיבה + שאלון של "ברית ראשונים", תל-אביב. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $3000

397
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397. Y. D. Berkowitz – Letters Collection 

Forty-six letters and postcards written by Yitzchak Dov Berkowitz, addressed to three 
writers: Author Dov Kimhi (Meller), the poet Ephraim A. Lissitzky and the linguist 
Yitzchak Avineri.
Yitzchak Dov Berkowitz (Slutsk -Tel Aviv ), Yiddish and Hebrew author and 
translator, was known mainly for translating Sholem Aleichem's writings. In  
Berkowitz married Esther, Sholem Aleichem's daughter. He moved with the family 
to Galicia and from there to Switzerland, where they stayed for a year and a half. 
Thereafter he lived alternately in Russia and in Warsaw, Vilnius and Odessa, during 
which time he was involved with different literary and journalistic works. When World 
War I broke out he arrived with Sholem Aleichem's family in Copenhagen and then 
in the USA, where he lived until he immigrated to Eretz Israel in . Most of the 
letters in this lot were written during the period -  and sent from the USA, 
some of them on stationery of the "Sholem Aleichem Fund", "Shtiebel Publishing 
USA", "HaToren" and "Mikra'ot Ketanot" – all of these literary enterprises with which 
Berkowitz was involved. After arriving in Eretz Israel, he co-edited the weekly peri-
odical "Mozna'im", and some of the letters are on behalf of that periodical; all of the 
other letters were sent from Tel Aviv in the s and s. The letters are written in a 
very poetic, rich language and handwritten by Berkowitz in his aesthetic handwriting. 
The letters concern mainly literary and some personal matters, and allow us a glimpse 
into the literary philosophy of Berkowitz and his belletristic outlook. In a postcard 
dated , Berkowitz discovers that the poet Ephraim Lissitzky is a childhood friend 
of Slutsk, from a letter that Lissitzky sent him. Berkowitz replies, "…I had a friend… 
this I sometimes remember when I sit at twilight time in a dark corner…" He ends the 
postcard saying "I may soon be in America – but not for good. In the country of 'busi-
ness' there is no room for literature".
In a letter dated May , Berkowitz writes to his friend Dov Kimhi, "Thank you for 
your beautiful gift 'Sefer HaKilionot' ["Zutot", Jerusalem, ] in which I could not 
find the humour which prevailed your first stories. Where is it? Did you forget to add 
salt to your dish?.."
In another letter, dated January  , Berkowitz writes [one month prior to his ar-
rival in Eretz Israel] to his friend Lissitzky, "It is true – I am going to Eretz Israel, although 
this trip means much hardship for me. My situation and the situation in Eretz Israel do 
not make it easy. But what has been done is irreversible – I have decided to go…"
Forty-six handwritten and typewritten letters, plus a "Brit Rishonim", Tel Aviv ques-
tionnaire. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $3000

398. יוסף חיים ברנר – גלויה בכתב-יד
יוסף חיים ברנר, גלויה בכתב-יד. ירושלים, אב תרע"ג [1913]. 

נשלחה אל המשורר אפרים א. ליסיצקי בארה"ב. "שני השירים טובים הם ויבואו בקובץ ה'; קובץ 
ג-ד כבר יצא בשבוע זה. הנני מודה לך על השירים. י. ח. ב. ל'התורן' אין לי לפי שעה דבר-מה 
מתאים לשלוח. כשיהיה – אשלח". נשלח מטעם מערכת בטאון "האחדות" (בטאונה של מפלגת 

פועלי ציון), אשר ברנר נמנה בין עורכיה. גלויה 14X9 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקמטים.

פתיחה: $350

398. Yosef Haim Brenner – Handwritten Postcard

Yosef Haim Brenner, handwritten postcard. Jerusalem, August, .
Sent to the poet Ephraim Lissitzky in the USA. "Both poems are good 
and will appear in volume ; volume -  was published this week. I 
thank you for the poems. Y.H.B. I have nothing suitable for 'HaToren' at 
the moment. When I have – I shall send." Sent on behalf of the journal 
"HaAchdut" (Journal of the Po'alei Zion Party), of which Brenner was a 
co-editor. Postcard, x cm. Good condition. Several stains and creases.

Opening Price: $350
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399. יעקב פיכמן – אוסף מכתבים בכתב-יד
כ-260 מכתבים שכתב המשורר יעקב פיכמן למאהבת שלו, מינה ליפשיץ, 1939-1954. רוסית. 

המכתבים שופכים אור הן על חיי האהבה של המשורר ואהובתו והן על חייו הציבוריים והספרותיים. מתוך 
מדגם של 10 מכתבים שתורגמו, עולה כי המשורר משתף את אהובתו בעבודתו הספרותית, בספרים שקרא, 
העיתונים  פעמיים),  זכה  (בו  ביאליק  פרס  הסופרים,  אגודת  הלשון,  ועד  את  מזכיר  וכן  המו"לים,  עם  ביחסיו 
"דבר" ו"הארץ" בהם פרסם שירים, ועוד. בין היתר מזכיר פיכמן את שיריו "חנה סנש", "אביב בשומרון" (בו, על 
פי דבריו, הוא כותב על רגשותיו כלפיה) ו"חומות ירושלים"; את הנובלה "בדרכים אבלות" של ש.ז. ויינברג, את 
"ריחיים שבורים" של הזז, ומציין כי שוקן מעוניין להוציא לאור את כל שיריו בכרך אחד. בנוסף, חושף פיכמן 
מעט מתהליכי עבודתו ותחושותיו לגבי הכתיבה, כשהוא כותב "אחרי שאני כותב שירה, יוצאת לי בדרך כלל 
פרוזה מעולה, כאילו בדמי עוד פועם מקצב השירה". פיכמן אינו מציין את שמו על המעטפות, בשל אופיה 

החשאי של ההתכתבות, וחותם לעתים בשמו המלא ולעיתים בראשי תיבות. 
(שנת  בשנים 1956-1958  בעיקר  פיכמן  אל  שנשלחו  ודברי-דואר  מכתבים  כמאה  כולל  הארכיון  ♦ כמו-כן, 
מותו). ביניהם: ברכות ליום הולדתו ה-75, לקבלת פרס ישראל, ברכות שנה טובה, התכתבויות עם מו"לים 
שרון  אברהם  שופמן,  גרשון   - הכותבים  בין  ועוד.  משפחתיים,  מכתבים  קוראים,  מכתבי  עת,  כתבי  ועורכי 
(שבדרון), יהושע ברטונוב, רבקה גורפיין, לייב אוליצקי, אהרון ציזלינג (ממנסחי מגילת העצמאות, חבר כנסת 

ושר במועצת המדינה הזמנית), ועוד. 
של  תצלומים  עשרה   – בארכיון  ♦ עוד 
פיכמן מתקופות שונות, מספר טיוטות-
מכתבים בכתב ידו, ככל הנראה משנותיו 
וכרטיסיות  רשימות  וכן  האחרונות, 

המנסות למפות את כל כתביו. 
ליפשיץ,  מינה  המכתבים,  ♦ נמענת 
למשפחה  בחארקוב  ב-1902  נולדה 
פעיל  היה  ליפשיץ  נחמן  אביה,  ציונית. 
של  ראש  ויושב  הציונית  בתנועה 
 ,1919 בשנת  בעיר.  "תרבות"  אגודת 
משפחתה  עקרה  המהפכה,  בעקבות 
למדה  מינה  לורשה.  ועברה  מחארקוב 
ומתמטיקה  פיזיקה  וינה  באוניברסיטת 
עלתה  ב-1936  ד"ר.  תואר  וקיבלה 
וכמורה  כספרנית  שימשה  כאן  לארץ, 

למתמטיקה.
סה"כ מאות פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $2000

399. Jacob Fichman – Collection of Handwritten Letters

About  letters written by the poet Jacob Fichman to his lover Mina Lifshitz, 
- . Russian.

The letters highlight the poet and his beloved one love-life as well as his public 
and literary life. From  sample-letters that have been translated, we can see 
that the poet shared with his lover his literary work, the books he read and 
his relations with publishers. He mentions the Hebrew Language Committee, 
Authors' Society, Bialik Prize (which Fichman won twice), the newspapers 
"Davar" and "HaAretz", and more. Fichman also mentions his poems "Hana 
Szenes", "Aviv BaShomron" (in which, as he says, he expresses his feelings 
towards her) and "Homot Yehurhalyaim"; the novel "BeDrachim Avelot" by 
S.Z. Weinberg, "Raychaim Shvurim" by Hazaz, and points out that Schocken 
is interested in publishing all his poems in one volume. In addition, Fichman 
discloses some of his working processes and his feelings towards writing, when 
he writes "after I write poetry, I am writing excellent prose, as if the rhythm of 
poetry is beating in my veins". Fichman does not write his name on the enve-
lopes, on the letters he signs his full name or only initials.
The archive contains as well about one hundred letters sent 
to Fichman mainly during the years -  (the year of his 
death). Amongst them: th birthday greeting, congratula-
tions for winning the Isrel Prize, ShanaTovah greetings, corre-
spondence with publishers and editors of periodicals, readers 
letters, family letters, and more. To mention some of the writ-
ers: Gershon Shofman, Avraham Sharon (Shvadron), Yehoshua 
Bertonov, Rivka Gurfein, Leib Ulitzky, Aharon Zisling, and more.
Also in the archive – ten photographs of Fichman, during differ-
ent periods, some handwritten drafts of his letters, probably 
from his last years, as well as lists and cards trying to map his 
writings.
Mina Lifshitz, the addressee of the letters, was born in  
in Krakow to a Zionist family. Her father, Nachman Lifshitz 
was active in the Zionist movement and was chairman of the 
"Tarbut" society in the city. Studied Physics and Mathematics 
at the Vienna University and was awarded a PhD degree. Mina 
Lifshitz moved to Eretz Israel in  where she worked as a 
librarian and a Mathematics teacher.
Total of hundreds of items, sizes and conditions vary.

Opening Price: $2000
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400. Unique Collection of Jewish and Eretz-Israel Business and Greeting 

Cards

 Personal business cards, greeting cards and Shana Tova cards, by leaders, po-
litical figures, authors, cultural and intellectual figures, leaders of the old and new 
settlements in Eretz Israel, architects, doctors, association directors and heads of 
Zionistic organizations, journalists and rabbis in Israel and the Diaspora; cards by 
numerous famous figures, who were among the founders of the renewed Jewish 
settlement, prominent Jewish figures and Jewish professionals from the Diaspora. 
The collection includes cards from a hundred year time span, starting from the 
second half of the th century to the second half of the th century, and contains 
items from different countries such as: Israel, Germany, USA, Italy, Egypt, Syria 
(Aram Tzova), Tunis and more.
~ Among the names mentioned in the card collection: Levin Kipnis, Baron Edmond 
de Rothschild, Vladimir (Ze’ev) Jabotinsky, Yehoshua Hana Ravnitzky, Pr. Dr. Yosef 
Klausner, Yosef Trumpledor, Menachem Ussishkin, Dr. Max Brod, Heinrich Loewe, 
Pr. Boris Shatz (four different cards), Shlomo Zalman Shoken, Anna Ticho, Dr. Albert 
Ticho, Betzalel Yaffe, Dr. Yosef Mohaliver, Ze’ev Gluskin, Meir Dizengoff, Yosef 
Friedman (of the founders of Rosh Pina), Shimon Rokeach (several different cards), 
Meir Ya’ari, Dr. Ya’akov Luntz, Mrs.Avraham Rottenberg, Mrs. Shalom Aleichem, 
Dr. Dov Yosef, David Yellin (several cards), Yosef Sprinzak, Abba Eban, Yitzchak 
Rabin, Mané Katz, Aharon Ze’ev Eshkoli, Yitzchak Ben-Zvi, Moshe Sharett, Avraham 
Even-Shoshan, Golda Meir, Avraham Moshe Luntz, Ya’akov Valero, Dr. Theodore 
Schneller, Ernest Schneller, Yosef Meyuhas, Dr. Hirsch Hildesheimer (editor of the 
Jüdischen Presse), Musa Khatam Al-Husseini (Jerusalem mayor at the end of the 

th century and leader of the National Movement of Palestine), Y.L Magnes, busi-
ness and greeting cards from ministers, Knesset members of the Israeli govern-
ment, Shana Tova cards from soldiers of the Jewish Brigade and more.
~ Rabbis’ names mentioned in the card collection: Rabbi Nissim Danon, Rabbi 
Yitzchak Ha-Levi Herzog, Rabbi Yeshaya Benet, Rabbi Moshe Franco, Rabbi Ya’akov 
Meir, Rabbi Shaul Chaim Dwech Ha-Cohen, Rabbi Avraham Yitzchak Ha-Cohen 
Kook, Rabbi Shalom Yosef Alchikh, Rabbi Nissim Elyashar, Rabbi Zvi Hirsch Salant, 
Rabbi Eliezer Meir Lifshitz, Rabbi Moshe Bloy, Rabbi Chaim Moshe Elyashar, Rabbi 
Bechor Shmuel Sidis and more.
Many of the cards bear handwritten dedications or greetings.
Those cards were gathered into a unique and impressive collection by a private 
collector through many years.
Varying sizes, most are in good condition. Arranged in a high quality album.

Opening Price: $5000

400. אוסף ייחודי של כרטיסי-ביקור וכרטיסי-ברכה יהודיים וארצישראליים 
355 כרטיסי-ביקור אישיים, כרטיסי-ברכה וכרטיסי שנה-טובה, מאת מנהיגים ומדינאים, סופרים, אנשי-
תרבות ורוח, מנהיגי היישוב הישן והחדש בארץ ישראל, מהנדסים, רופאים, מנהלי-אגודות וראשי ארגונים-
היסוד  מאבני  שהיו  בעלות-שם,  רבות  דמויות  מאת  כרטיסים  ובחו"ל;  בארץ  ורבנים,  עיתונאים  ציוניים, 
יהודיים  ובעלי-מקצוע  בולטות  יהודיות  דמויות  או  ומגוונים,  שונים  בתחומים  המתחדש,  העברי  ביישוב 
בתפוצות. האוסף כולל כרטיסים המתפרשים על-פני כמאה שנים,  מהמחצית השניה של המאה ה-19 
ועד המחצית השניה של המאה ה-20, וכולל פריטים ממגוון מדינות, ביניהן: ארץ ישראל, גרמניה, ארה"ב, 

איטליה, מצרים, סוריה (ארם צובא), תוניס, ועוד. 
♦ בין השמות הנזכרים: לוין קיפניס, הברון אדמונד דה-רוטשילד, ולדימיר (זאב) ז'בוטינסקי, יהושע חנא 
רבניצקי, פרופ' ד"ר יוסף קלוזנר, יוסף טרומפלדור, מנחם (בן משה) אוסישקין, ד"ר מקס ברוד, היינריך 
לווה, פרופ' בוריס שץ (ארבעה כרטיסים שונים), מניה ביאליק, שלמה זלמן שוקן, אנה טיכו, ד"ר אלברט 
טיכו, בצלאל יפה, ד"ר יוסף מוהליבר, זאב גלוסקין, מאיר דיזנגוף, יוסף פרידמאן (ממקימי ראש פינה), 
שמעון רוקח (מספר כרטיסים שונים), מאיר יערי, לודוויג שטרן, מרדכי עליאש (ירושלים), ד"ר יעקב לונץ, 
גב' אברהם רוטנברג, גב' שלום עליכם, ד"ר דב יוסף, שמואל פרסוב (אמן "בצלאל"), דוד ילין (מספר 
כרטיסים), א. מני, יוסף שפרינצק, אבא אבן, יצחק רבין, מאנה כץ, , אהרן זאב אשכולי, יצחק בן-צבי, משה 
שרת, אברהם אבן-שושן, גולדה מאיר, אברהם משה לונץ, יעקב ולירו, ד"ר תיאודור שנלר, ארנסט שנלר, 
א. ב. לוין (בעל מלון "ירושלם" בדמשק), יוסף מיוחס, הרופא ד"ר משה וואלך, ד"ר הירש הילדסהיימר 
ה-19  המאה  בסוף  ירושלים  עיריית  (ראש  אל-חוסייני  כאט'ם  מוסא   ,(Jüdischen Presse (עורך 
וחברי  שרים  מאת  וכרטיסי-ברכה  כרטיסי-ביקור  מאגנס,  י"ל  הפלשתינית),  הלאומית  התנועה  ומנהיג 

כנסת בממשלות ישראל, כרטיסי שנה-טובה, מאת חיילי הבריגדה היהודית, ועוד. 
♦ בין שמות הרבנים הנזכרים: הרב נסים דאנון, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הרב ישעי' בנעט, הרב 
משה פראנקו, הרב יעקב מאיר, הרב שאול חיים דוויך הכהן, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב שלום 
יוסף אלשיך, הרב ר' א. מ. באסס,  הרב נסים אלישר, הרב צבי הירש סלאנט, הרב אליעזר מאיר ליפשיץ, 

הרב ד"ר יוסף אונא, הרב משה בלויא, הרב חיים משה אלישר , הרב בכור שמואל סידיס, ועוד. 
רבים מהכרטיסים עם הקדשה או ברכה בכתב יד.

הכרטיסים לוקטו לכדי אוסף מרשים וייחודי בידי אספן פרטי, משך שנים רבות. 

גודל משתנה, רובם במצב טוב. מסודרים באלבום איכותי. 

פתיחה: $5000
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402. גולדה מאיר – גלויות מוקדמות בכתב-יד – ארה"ב, 
1914-1918

גולדה מאיר (מבוביץ), 9 גלויות בכתב-יד. נשלחו אל חברתה הקרובה 
 .1914-1918 ארה"ב,   .(Regena Hamburger) המבורגר  רג'ינה 

אנגלית.
"חיי",  בספרה   .Gogo או   Goldie בשם  חתומות  אישיות,  גלויות 
לימודיהם  מימי  הקרובה  כחברתה  המבורגר  את  גולדברג  מזכירה 

המשותפים במילווקי.
הגלויות מהוות הצצה נדירה אל חייה של גולדה מאיר בצעירותה. בין 
בקהילה.  והפוליטית  הציונית  בפעילות  מעורבותה  בהן  בולטת  היתר, 

גלויות דואר 14X9 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $2000

402. Golda Meir – Early Handwritten Postcards – 

USA, 1914-1918

Golda Meir (Mabovitch),  handwritten postcards. 
Sent to her close friend Regena Hamburger. USA, 

- . English.
Personal cards, signed Goldie or Gogo. In her book 
"My Life" Golda mentions Hamburger as her close 
friend of their days in school in Milwakee.
The postcards permit a glance into the life of Golda 
Meir as a young person. Her involvement with 
Zionist activity and community politics is obvious. 
Post-cards X cm. Good condition.

Opening Price: $2000

401. Max Nordau – Handwritten Postcards, 

1906-1907

Max Nordau ( - ), two handwritten post-
cards. Paris, March  / August . German.
Addressed to Mr. Louis Deutsch, first of Brăila 
(Romania) and then of Budapest. By comparing, the 
writing was found identical to Max Nordau's hand-
writing. The name of the sender also appears on the 
corners of the postcard; on one of them in his hand-
writing and on the second with his stamp. A postal 
card X cm. Good-fair condition. Stains. The writing is 
very faded and some of it is difficult to decipher. 

Opening Price: $400

401. מקס נורדאו – גלויות בכתב-יד, 1906-1907
מקס נורדאו (1849-1923), שתי גלויות בכתב-יד. פריז, מארס 1906 / 

אוגוסט 1907. גרמנית.
רומניה)   ,Brăila) בבראילה  בתחילה  דויטש,  לואיס  למר  ממוענות 
מקס  של  לכתב-ידו  זהה  ונמצא  הושווה  כתב-היד  בבודפשט.  ואח"כ 
נורדאו; שם השולח מופיע גם בפינות הגלויה, באחת בכתב-ידו, ובשניה 
בחותמת. גלויות דואר 14X9 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. הכיתוב דהוי מאד 

וחלקו קשה לפענוח. 

פתיחה: $400
402
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403. דוד בן-גוריון – רשיון תנועה חתום
 General) מטעם ממשלת פלשתינה (Railroad pass) רשיון תנועה
ניתן   .(Officer Commanding the Forces in Palestine

בירושלים, דצמבר 1938. אנגלית.
חתום  היהודית.  הסוכנות  [יושב-ראש]  בן-גוריון,  דוד   – הפנקס  בעל 

באנגלית בידי דוד בן-גוריון בפינה. 
בן-גוריון.  של  בכתב-ידו  הם  אף  מופיעים  וכתובתו  התעודה  בעל  שם 

פנקס זה שימש גם כתעודה מזהה בתקופת המנדט.
נתון במסגרת-זכוכית כפולה מרשימה, עם תמונה מודפסת של בן-גוריון 
חסרה  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   58X35 במסגרת  ס"מ,   16X11 הפריט.  ותיאור 
תמונה. חורי-סיכות שחיברו את התמונה, פינות מעוגלות, סדק בקפל הפנקס.

בעלים קודם: אוסף רפופורט; נמכר במכירה פומבית בארה"ב באפריל 
.1977

פתיחה: $1500

403. David Ben Gurion – Railroad Pass 

Railroad pass issued by the General Officer 
Commanding the Forces in Palestine. Issued in 
Jerusalem, December . English.
Holder of document – David Ben-Gurion, [Chairman 
of the] Jewish Agency. Signed in English in the 
corner by David Ben-Gurion. Jerusalem, .
The name of the document holder and the address 
were entered in his own hand by Ben-Gurion. This 
document served also as an identity card during 
the British Mandate. 
Mounted in an impressive double-glazed frame, 
with a printed photograph of David Ben-Gurion and 
a description of the item.

x cm, framed to x cm. Fair to good condition. 
Photograph missing. Pin-holes of staples that at-
tached the photograph, rounded corners, crack to 
fold of document.
Previous owner: Rappoport Collection; sold at auc-
tion in the USA in April .

Opening Price: $1500

403
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404. דוד בן-גוריון – מכתב ארוך למשה שרת, 1954
דוד בן-גוריון, מכתב ארוך למשה שרת. חתום ומתוארך, שדה בוקר, מאי 1954.

עוסק במספר נושאים, מסכם רשמים מפגישה עם סטודנטים, ומציג תכנית שתוצג בכנס, בו ישתתפו הנ"ל. בין 
השאר, נכתב בו: "...אין בדעתי להתעלם מהצורך של ההשכלה גבוהה (ליחיד ולמדינה), ולדעתי חייב כל משק 
חקלאי לתת אפשרות לחברים מוכשרים ללמוד באוניוורסיטה, והדבר צריך להיעשות על חשבון המדינה, כמו 
כן חייבת המדינה לסייע להפניית עולים ונוער להתיישבות, בכל האמצעים שבידה... מן ההכרח, לדעתי, לקבוע 
חוקית העדפה למתיישבים חקלאיים... זה צריך להיות קו יסודי בדרכה של מדינת ישראל...". 3 דף, 21 ס"מ. מצב 

טוב. כתמים בודדים. 

פתיחה: $1000

404. David Ben-Gurion – Important Letter to Moshe Sharett, 1954

David Ben-Gurion, detailed, important letter to Moshe Sharett. Signed and dated, 
Sde Boker, May .
The letter deals with several subjects, sums up a meeting with students, and 
presents a plan to be presented in a convention in which the two will participate. 
Amongst other things it is written:"… I do not intend to disregard the need for 
higher education (for the individual and for the state) and in my opinion every 
agricultural farm should enable talented members to study in the university, 
with the state funding the studies, the state should also assist in directing new 
immigrants and youngsters to settlements, by every means at its disposal… We 
should legally define the priority given to settlers … This should be a basic tenet 
of the of the State of Israel…".  leaves, cm. Good condition. Some stains.

Opening Price: $1000

405. דוד בן-גוריון – אוטוגרף / שני מסמכים רשמיים
1. דוד בן-גוריון, חתימה גדולה וברורה "ד. בן-גוריון". 

2. מכתב קצר על נייר מכתבים "מדינת ישראל, לשכת ראש הממשלה". 
3. מכתב קצר מאת דוד ברטוב, מזכיר לשכת נשיא המדינה. 

גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $200

405. David Ben-Gurion – Autograph/Two Official Documents

. David Ben-Gurion, large and clear signature "D. Ben-Gurion".

. Short letter on "State of Israel, Prime Minister's Office" stationery.

. Short letter written by David Bartov, secretary of the President's office.

Size varies, good condition.

Opening Price: $200

404
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406. Keren Ha-Tolada – Letter Collection – 

Letters from Ben Gurion and Shai Agnon

Letters sent to the “Keren Ha-Tolada”, to support 
and promote increased birth rates among the 
Jewish populations living in Israel, directed by Dr. 
Avraham A. Shpruch-Pevzner, ’s- ’s.
The collection includes:
♦  letters in David Ben Gurion’s handwriting (one is 
two pages long) + envelope.
♦ A letter handwritten by Shai Agnon, including an 
envelope bearing a handwritten inscription by Shai 
Agnon, and a printed “copy” leaf bearing the word 
“copy” in his handwriting.
♦ Two letters from Moshe Sharet (one is printed, 
the other is handwritten) + One (printed) letter 
from Menachem Begin.
♦ One letter from Rabbi Yitzchak Nissim + one sup-
port letter from the secretary of the Lubavitcher 
Rebbe - Rabbi Menachem Mendel Schneorson, 
which carries words of encouragement on behalf 
of the Rabbi.
♦ Form letter on behalf of Dr. Spruch Pevzner, Keren 
Ha-Tolada Be-Israel +  newspaper clips on the 
matter.

Varying sizes, good condition.

Opening Price: $1600

406. קרן התולדה – אוסף מכתבים – מכתבים מבן-גוריון 
וש"י עגנון

אוסף מכתבים שנשלחו אל "קרן התולדה", לעידוד ילודה בקרב האוכ־
לוסיה היהודית בישראל, בראשותו של ד"ר אברהם א. שפרוך-פבזנר, 

שנות ה-50-60. 
האוסף כולל: 

♦ 8 מכתבים בכתב-ידו של דוד בן-גוריון (אחד מהם בן שני דפים) + 
מעטפה.

♦ מכתב בכתב-ידו של ש"י עגנון, כולל מעטפה עם כיתוב בכתב-ידו, 
ודף "העתקה" מודפס, בו נכתבה המלה "העתקה" בכתב-ידו.

 + בכתב-יד)  ואחד  מודפס  (אחד  שרת  משה  מאת  מכתבים  ♦ שני 
מכתב מאת מנחם בגין (מודפס).

♦ מכתב מאת הרב יצחק נסים + מכתב תמיכה ממזכירו של האדמו"ר 
מליובאוויטש, רבי מנחם מנדל שניאורסון, ובו דברי עדוד בשם האדמו"ר. 
♦ טופס-מכתב מטעם ד"ר שפרוך פבזנר, קרן התולדה בישראל + 20 

גזירי-עתון בנושא. 

גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $1600
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407. Moshe Shertok and Menachem Ussishkin – 

Handwritten Letters, 1913

Leaf with two handwritten letters about Shertok’s 
intention to learn Arabic in Cairo for a year or 
two, before his departure to Constantinople for 
his law studies. Addressed to the Members of the 
Pedagogy Committees of the “Hertzeliah” school 
in Jaffa, [October ].

. Handwritten letter by Menachem Ussishkin, “I 
spoke with Shertok at length and fully agree with 
his intended two year trip to Egypt; we need people 
who know the Arabic language and lifestyle…”.

. Handwritten letter by (  years old) Moshe 
Shertok, “you do know that I have decided to pursue 
law studies at the University of Constantinople… a 
lawyer needs perfect knowledge of Arabic… and 
this necessity will be felt even more in the near 
future…”.
[ ] pp. cm. Filing holes, foxing.

Opening Price: $250

407. משה שרתוק ומנחם אוסישקין – מכתבים בכתב-יד, 
 1913

ללמוד  לנסוע  שרתוק  של  רצונו  בדבר  בכתב-יד,  מכתבים  שני  ובו  דף 
משפטים  ללימודי  צאתו  טרם  שנתיים,  או  שנה  משך  בקהיר  ערבית 
בקושטא. ממוענים לחברי הועד המפקח והועד הפדגוגי של הגימנסיה 

העברית "הרצליה" ביפו, תשרי תרע"ד [ אוקטובר 1913]. 
1. מכתב בכתב-ידו של מנחם מנדל אוסישקין, "אני הרבה דברתי עם 
טשרטוק [שרתוק] ובכל לבי מסכים שיסע לשנתים למצרים; נחוצים 

לנו אנשים שיודעים ומכירים את השפה ואת החיים הערבים...". 
כי  הנכם,  "יודעים  בן 19),  (אז  שרתוק  משה  של  בכתב-ידו  2. מכתב 
החלטתי ללמ[ו]ד במחלקה למשפטים אשר באוניברס' בקשטא. עתה 
עלה בדעתי רעיון אחר... נחוצה לעורך-דין... ידיעת השפה הערבית על 
בוריה... נחיצות זו תהיה מרגשת מאד בעתיד הקרוב... המקום היותר 

מכשר ללמוד הערבית הוא קהירה...". 
[4] עמ', 21 ס"מ. חורי-תיוק, כתמי-חלודה.

פתיחה: $250
408. משה שרת – ארבעה מכתבים

משה שרת, ארבעה מכתבים: 
ממוענים  ביד,  וחתומים  במכונת-כתיבה  מודפסים  מכתבים  1-2. שני 
ליצחק אבינרי, עוסקים בענייני לשון: "לא אני הוא שחידשתי את המלה 
"בנאום" (אודה כי לא ידעתי כי משלך היא!) אבל חטפתיה מן העתו־
נות ואישרתיה לשימוש רשמי מטעם משרד החוץ. שא ברכתי עליה". 
3-4. שני מכתבים בכתב-ידו של משה שרת, האחד ממוען ליצחק אבינרי, 

השני לישראל מאיר ַלסק. מצורפות המעטפות בהן נשלחו המכתבים.

גודל משתנה, מצב טוב

פתיחה: $400

408. Moshe Sharet – Four Letters

Moshe Sharet, four letters:
- . Two typewritten and hand-signed letters, 

both addressed to Yitzchak Avineri and dealing 
with linguistic matters.

- . Two letters handwritten by Moshe Sharet, one 
addressed to Yitzchak Avineri and the second, to 
Meir Lask. The original envelope- in which the let-
ters were sent- are enclosed.

Varying sizes, good condition.

Opening Price: $400

409. Booklet of - Anti Menachem Begin 

Caricatures – With Dedication by Shimon Peres

Nikuy-Rosh-Memshala, or: What did Menachem 
Begin do in  years. Caricatures by Moshik Lin, pub-
lished by "Emet", [ ].
Printed booklet with  caricatures by Moshik Lin 
(b. ), against decisions taken by Begin during 
the four years that he served as Prime Minister. On 
the cover is a handwritten dedication by Shimon 
Peres, Chairman of the Labour party (who at the 
time were in the opposition), "Respectfully and 
with deep appreciation…". [ ]pp, . cm. Good con-
dition, minor creasing and foxing.

Opening Price: $120

409. חוברת-קריקטורות נגד מנחם בגין – הקדשת שמעון 
פרס

ניקוי-ראש-ממשלה, או: מה עשה מנחם בגין ב-4 שנים. חוברת קריק־
טורות מאת הקריקטוריסט מושיק לין (נ. 1950), בהוצאת המטה הבין 

קבּוצי "אמת", [1981]. 
חוברת מודפסת הכוללת 14 קריקטורות מאת מֹושיק לין, נגד החלטות 
שונות שקיבל בגין בארבע שנות כהונתו כראש ממשלה. על העטיפה 
– הקדשה בכתב-ידו של שמעון פרס, יו"ר מפלגת העבודה: "בהוקרה 
סימני-קיפול  טוב.  מצב  ס"מ.   32.5 עמ',   [8] חזקים...".  הערכה  וברגשי 

וכתמי-חלודה. 

פתיחה: $120

407
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410. יצחק רבין – הקדשות על ספרים
3 ספרים עם הקדשות בכתב-ידו של יצחק רבין, לגיטה שרובר ולבנה 

גבי [גבריאל]:
The Rabin Memories .1. בוסטון, 1979. 

2. יצחק רבין משוחח עם מנהיגים וראשי מדינות, 1984. 
3. צה"ל – בטחון ישראל (אלבום). משרד הבטחון, 1963. 

פתיחה: $350

410. Yitzchak Rabin – Dedications 

 books with Yitchak Rabin's handwritten dedica-
tions, to Gita Shrover and her son Gabi [Gavriel]:

. The Rabin Memories. Boston, .

. Yitzchak Rabin Mesocheach im Manhigim 
U'Rashei Medinot (Yitchak Rabin Converses with 
Leaders and State Heads), .

. Zahal – Bitachon Yisrael (album). The Ministry of 
Defense, .

Opening Price: $350

411. ספר-חתימות של השגריר גדעון רפאל
ספר-חתימות של השגריר גדעון רפאל (רּוֶפר), כולל מאות רבות של 
ישראל,  מדינת  סמל  עם  רשמית  כריכה  עם  בספר  למזכרת,  חתימות 

.1974-1977
בין החותמים: יגאל אלון, גולדה מאיר, בנימין נתניהו, שמעון פרס, יצחק 
נבון, יצחק רבין, גדעון האוזנר, אבא אבן, משה קול, אפרים קציר, ואחרים. 
עלה  ברלין.  באוניברסיטת  ולמד  בגרמניה  נולד   –  (1913-1999) רפאל 
לארץ בשנת 1934. מראשוני משרד החוץ של מדינת ישראל ומבכיריו; 
בשוק  ישראל  משקיף  ובלוקסמבורג;  בבלגיה  ישראל  כשגריר  שימש 
האירופי ובמוסדות האו"ם בז'נבה, שגריר ישראל באו"ם, מנכ"ל משרד 
החוץ ושגריר ישראל בבריטניה. לא כל החתימות פוענחו על ידינו. 27 

ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $200

411. Autograph Book Belonging to Ambassador 

Gideon Raphael

Autograph book belonging to Ambassador Gideon 
Raphael (Rufer), contains hundreds of autographs 
from the years - in a book decorated with 
the emblem of the State of Israel.
Amongst the autographs are those of Yigal Alon, 
Golda Meir, Binyamin Netanyahu, Shimon Peres, 
Yitzchak Navon, Yitzchak Rabin, Gideon Hausner, 
Abba Eben, Moshe Kol, Ephraim Katzir and more.
Raphael ( - ) was born in Germany, studied 
at Berlin University and immigrated in . One of 
the first and most senior employees of the Ministry 
of Foreign Affairs, Raphael served as ambassador 
of Israel to Belgium and Luxemburg, observer to 
the EEC and the UN in Geneva, ambassador to the 
UN, Director General of the Ministry of Foreign 
Affairs and ambassador to Great Britain. Not all 
of the signatures have been identified. cm. Very 
good condition.

Opening Price: $200

412. הרב גורן (גורונצ'יק) – הרב הראשי לצה"ל, 1949
הרב שלמה גורן (גורונצ'יק), מכתב מודפס במכונת-כתיבה וחתום ביד, 
ממוען אל מחלקת הבטחון של הסתדרות פועלי אגודת ישראל. 1949.

בראש המכתב: "מטכ"ל / אכ"א / הרבנות הצבאית / הלשכה הראשית". 
עוסק בעניין חייל מגדוד 44, שנענש בעונש חמור, בעוון אי-ציות מטעמים 

דתיים. דף 20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים, קמטים, חורי-תיוק. 

פתיחה: $100

412. Rabbi Goren (Gorontchik) – Chief Rabbi of 

the IDF, 1949

Rabbi Shlomo Goren (Gorontchik), typewritten 
letter bearing his hand signature, addressed to the 
Histadrut Po’alei Agudat Israel Defense Dept. .
The letter begins with the words: “General staff / 
Military Rabbinical Office / Chief Headquarter”. The 
letter is about a soldier from the th brigade, who 
was severely punished due to his disobedience to 
military orders on religious grounds. . cm leaf. 
Good-fair condition. Tears, wrinkles, filing holes.

Opening Price: $100
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413. יחיאל ברי"ל – גלויה בכתב-יד, 1882
מכתב בכתב-ידו של יחיאל ברי"ל, ממוען למר במברגר (אחי הרב יצחק 
מיינץ,  במבמרגר).  שמחה  רבי  של  בנו  קיסינגן,  אב"ד  במברגר  זעקל 

תרמ"ב [1882]. 
"כבוא מכתבי זה לידו, ישלח לי בחזרה את התשובה של מר חותני 
[הרב יעקב הלוי ספיר] ששלחתי לו על דבר השמיטה, כי פקודת מר 
חותני חזקה עלי להדפיסה בהלבנון במוקדם האפשר...". שנת תרמ"ב 
ישראל.  בארץ  המתחדש  הישוב  של  הראשונה  השמיטה  שנת  היתה 
העתונות  ומחלוצי  "הלבנון"  עתון  מייסד   –  (1836-1886) ברי"ל  יחיאל 
העברית בארץ ישראל. עלה לארץ בסוף שנות ה-50 של המאה ה-19 
והתישב בירושלים; נשא לבתו של יעקב הלוי ספיר. בשנת 1862 הקים 
את בית הדפוס העברי השני בירושלים, בשותפות עם יואל משה סלומון 
ומיכל הכהן; בפברואר 1863 החל להוציא לאור את עתון "הלבנון". גלויה 

14X9 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $150

413. Yechiel Brill – Handwritten Postcard, 1882

Handwritten letter by Yechiel Brill, addressed to 
Mr. Bamberger (brother of Rabbi Yitzchak Zekel 
Bamberger, ABD of Kissingen, son of Rabbi Simcha 
Bamberger). Mainz, [ ].
“As soon as this letter reaches him, he will send 
me back my father-in-law’s reply [Rabbi Ya’akov 
Ha-Levi Sapir] on the Shemita related matter I 
have sent him, since I have received my father-in-
law’s order to print it in the “Ha-Levanon” journal 
as soon as possible…”.  was the first year of 
Shemita kept by the renewed settlement of the 
Land of Israel. Yechiel Brill ( - ) – founder 
of the “Levanon” journal and among the pio-
neers of Hebrew journalism in the Land of Israel. 
Immigrated to Israel around  and settled in 
Jerusalem; married Ya’akov Ha-Levi Sapir’s daugh-
ter. Founded the second Hebrew printing press in 
Jerusalem in , with the collaboration of Yoel 
Moshe Salomon and Michel Ha-Cohen; He began 
publishing the “Ha-Levanon” journal in February 

. x cm postcard. Very good condition.

Opening Price: $150

414. ראובן בריינין – אוסף מכתבים
והפובליציסט  הספרות  מבקר  העורך,  של  בכתב-ידו  מכתבים  אוסף 
החל  רבים  עבריים  בעתונים  פרסם  בריינין  בריינין (1862-1939).  ראובן 
משנת 1888; השתתף בקונגרס הציוני הראשון והמשיך לדווח על רשמיו 
מן הקונגרסים הבאים בעתונות; בשנת 1909 היגר לארצות הברית ויסד 
את השבועון "הדרור", אשר רבים מהמכתבים שלפנינו כתובים על נייר-
מכתבים של מערכת העתון; בהמשך ערך גם את העתונים "דער וועג" 

ו"התורן". עקר תכנם של המכתבים ענייני ספרות וחתימת מנויים.
חרמוני),  (לאהרן  בכתב-יד  גלויה  בכתב-יד,  מכתבים  כולל 8  האוסף 
חלק מגלויה עם דיוקנו של בריינין (עם הקדשה בכתב-ידו), וכן גלוית-

זכרון מודפסת.
המשורר  לידידו,  בריינין  כותב  דצמבר 1910,  המכתבים מחודש  באחד 
עינים  בכליון  מחכה  העברי  "הקהל  הלשון:  בזו  ליסיצקי  א.  אפרים 

414. Reuven Brainin – Collection of Letters

Collection of letters handwritten by the editor, liter-
ary critic and publicist Reuven Brainin ( - ). 
Brainin published in many Hebrew papers from 

 and onwards; participated in the first Zionist 
Congress and continued to report in the papers his 
impressions of following congresses. He emigrated 
to the USA in  where he founded the weekly 
publication "HaDror"; many of the letters included 
in the lot are written on "HaDror" stationery. He 
later edited the papers "Der Veg" and "HaToren". 
The letters are mainly in regards to literary matters 
and subscriptions.
The collection contains  handwritten letters, one 
handwritten postcard (to Aharon Hermoni), part of 
a postcard with Brainin's portrait (with his handwrit-
ten dedication), and a printed souvenir-postcard.
In a letter dated December , Brainin writes to 
his friend, the poet Ephraim A. Lissitzky, that "The 
public anticipates the publication of 'HaDror'… this 
will be absolutely a literary and scientific paper… 
if it succeeds I shall start a publishing house for 
Hebrew literature…"
Lot of  items, sizes and conditions vary.

Opening Price: $300

ניסן...  א'  מביום  יאוחר  לא  להופיע  יחל  הדרור  לאור.  'הדרור'  לצאת 
בינתיים... הנני... בא בחליפות מכתבים עם טובי סופרינו וחכמינו לא־
רצותיהם. הדרור יהיה ספרותי ומדעי במלוא מובן המלים, ואם יצלח... 
ספרים  הוצאת  גם  וליסד...  עברי  ירחון  גם  פה  להוציא  נכון  הנני  אז 
'הדרור' נוכל לַאֵגד ולחבר את כל החכמות  עברית מפרי הארץ. ע"י 

הקולטוריות ולברוא מרכז קולטורי עברי בארץ-החדשה".
סה"כ 11 פריטים, גודל ומצב משתנים.  

פתיחה: $300
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415. יהודה בורלא – אוסף מכתבים
אוסף מכתבים בכתב-ידו של הסופר יהודה בורלא (1886-1969).

מרבית המכתבים עוסקים בענייני ספרות, אך מספר מכתבים משנות 
עבד  עת  בורלא  שכתב  תלמידים,  עבור  מכתבי-המלצה  הנם  ה-20 
כמורה בבתי-הספר העבריים בדמשק, ואחר-כך בזכרון-יעקב, ושלחם 
העברית  הגמנסיה  מנהלי  בוגרשוב,  חיים  וד"ר  מוסינזון  בן-ציון  לד"ר 
הרצליה. במכתב משנות ה-20 הוא מטיח בידידו מלר [כנראה, הסופר 
מפגשיו  על  ומספר  ספרות  ענייני  על  כותב  קשה,  בקורת  קמחי]  דוב 
'ביאליק שבע"פ' כמו  האחרונים עם ביאליק: "הכרתי באלו הימים את 
שאומרים, יש מה לשמע תמיד... טפוס מיוחד של גדול. נעלה מכל ספר: 

אישיות הסטורית גדולה!".
סה"כ 13 מכתבים, גודל ומצב משתנים. מצורפת כתבה על בורלא מעתון 

"הארץ", 1968.

פתיחה: $400

416. מאיר חרטינר – אוסף כתבי-יד ומאמרים
אוסף מאמרים, טיוטות-מאמרים, כתבי-יד, מכתבים וטיוטות-מכתבים, 
עתונים וגזרי-עתונים. ירושלים, וינה ולבוב, שנות ה-20 עד שנות ה-30. 
מאיר חרטינר (1880-1972) – סופר, מתרגם ועורך. עלה לארץ בשנת 

1938. כתב בעתונות ביידיש ובעברית וערך את עתון "העולם". 
ביניהם: כתבי-יד שלמים, אודות שיר השירים, תפישת האלוהים; מחזה 
חנוכה לילדים; "בליל חנוכה – גרוטסקה ירושלמית מימי העליה השלי־
שית"; כתב-יד לסיפור "החֹרף" משנת 1892, בעברית, גרמנית ורוסית; 
מאמרים בנושא "עליונות היהדות"; תזכיר להנהלת הסוכנות היהודים, 
גרשום  קלוזנר,  יוסף  פרופ'  מאת  בכתב-יד,  והמלצות  חתימות  עם 
שופמן, אשר ברש, אורי צבי גרינברג, דוד שמעוני, דב סדן, יעקב כהן, 
ומסמכים  חתומים),  שניהם  עותקים,  (שני  נוספים  ואנשי-רוח  וסופרים 

מעניינים נוספים. מאות דפים, עשרות כתבי-יד. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150

415. Yehuda Burla – Collection of Letters

Collection of letters handwritten by the writer 
Yehuda Burla ( - ).
Most letters concern literary matters. Some letters 
from the s are letters of recommendation for 
students that Burla wrote while working as a teacher 
in Hebrew schools in Damascus and later in Zichron 
Ya'akov, which were sent to Dr. Ben Zion Mossinsohn 
and Dr. Haim Bugrashov, headmasters of the 
Gymnasia Herzlia High School in Tel Aviv. In a letter 
from the s he criticises his friend Maler [probably 
the writer Dov Kimhi], writes about literary topics and 
describes his recent meetings with Bialik.
Thirteen letters, size and condition varies. Included 
is a  article about Burla from the "HaAretz" 
newspaper.

Opening Price: $400

416. Meir Hartiner – Collection of Manuscripts 

and Essays

Collection of essays, articles-drafts, manuscripts, 
letters and drafts of letters, newspapers and 
newspaper-cuttings. Jerusalem, Vienna and Lvov, 

's- 's.
Meir Hartiner ( - ) – writer, translator and 
editor. Moved to Eretz Israel in . Wrote in 
Hebrew and Yiddish papers and edited the paper 
"HaOlam".
The collection includes: complete manuscripts 
about the Song of Songs, the concept of god; a 
Hanukah play for children; manuscript of the story 
"HaChoref" from , in Hebrew, German and 
Russian; essays about the "Supremacy of Judaism"; 
memorandum to the directors of the Jewish 
Agency, with signatures and handwritten recom-
mendations, by Prof. Joseph Klausner, Gershom 
Shofman, Asher Barash, Uri Zvi Greenberg, David 
Shimony, Dov Sadan, Ya'akov Cohen and other writ-
ers and intellectuals (two copies, both signed), and 
other interesting documents. Hundreds of leaves, 
tens of manuscripts. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $150

417. ר' בנימין – אוסף מכתבים ומסמכים
ובכתב- שמאל  בפעילות  העוסקים  בכתב-יד  ורשימות  מכתבים   7 ♦
העת "נר", אשר גינה את יחסה של המדינה לשאלה הערבית. ביניהם: 
רשימה בת 7 דף בנושא "פיצויים דיפלומטיים" לפליטים ערבים, כרטיס 
מודפס, "הצעה לסידור סופי של בעית הפליטים הערבים" משנת 1951 

ומכתבים לד"ר ש. ז. יוֵבלי.
זאב  אהרן  ר'  לזכר  רשימה  ביניהם  בכתב-יד,  ורשימות  מכתבים   6 ♦

אשכולי. 
♦ 4 גזירי-עתון ועתונים, עם כתבות הקשורות בר' בנימין ובפועלו. 

סה"כ 17 מסמכים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200
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417. Rabbi Binyamin – Collection of Letters and 

Documents

♦  Handwritten letters and notes, concerning left-
wing activity and the periodical "Ner", which criti-
cized the attitude of the State to the Arab problem. 
Amongst them: an article on  leaves concerning 
"diplomatic compensations" to Arab refugees, a 
printed card, "proposal for a final solution of the Arab 
refugees problem"  and letters to Dr. S.Z. Yoveli.
♦  Handwritten letters and notes, amongst them 
an article in memory of Rabbi Aharon Zeev Eshkoli.
♦  Newspaper cuttings with articles about Rabbi 
Binyamin and his achievements.

Lot of  documents, sizes and conditions vary.

Opening Price: $200

418. אליהו ֶמְיטּוס – אוסף מסמכים-אישיים
1893-) ֶמְיטּוס  אליהו  והמתרגם  המשורר  של  אישיים  מסמכים  אוסף 
1982). ֶמְיטּוס נולד בקישינב, למד ב"חדר" ואצל מורים פרטיים וסיים 
בעת  בפריז.  בסורבון  השלים  לימודיו  את  באודסה.  הגימנסיה  את 
מלחמת העולם הראשונה המשיך את לימודיו באוניברסיטת סט. פט־
רסבורג. החל משנת 1920 ניהל הגימנסיה העברית בסורוקי (בסרביה) 
בשנת 1935  לארץ  עלה  רומניה.  ביאסי,  למורים  המדרש  בבית  ולימד 
ועסק בהוראה בבתי-ספר תיכוניים. חבר שירים ותרגם יצירות הרבה, 

בעיקר מלשונות יידיש, צרפתית ורוסית. 
האוסף כולל: רשימה בכתב-ידו של מיטוס, "פרשת תולדותי"; תעודת 
סיום-לימודים בבי"ס באודסה, 1910; כתובה בכתב-יד לנישואי של מיטוס 
עם רעייתו לאה, אונגען (Ungheni, מולדובה), 1921; תעודת-סטודנט 
[מאוניברסיטת סט. פטרסבורג], 1917; 5 מסמכים הקשורים לעשייתו 
החינוכית ברומניה; תצלום משפחתו של מיטוס; תעודת תרומת-עצים 

.(Eschwege) לקק"ל; תצלום ממחנה העקורים אשווגה
סה"כ 12 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

418. Eliyahu Meytus – Personal Document 

Collection

Personal document collection of the translator and 
poet, Eliyahu Meytus ( - ). Meytus was born 
in Kishinev, learned at a “Heder” and studied with 
private tutors. He graduated from high school in 
Odessa, continued his education at the Sorbonne 
University in Paris and at the St. Petersburg 
University. Meytus directed the Hebrew high school 
(Ha-Gimnasia Ha-Ivrit) of Soroki (Serbia) since 

 and taught at the teachers’seminar in Biasi, 
Romania. He moved to Eretz Israel in  where he 
taught in high schools. Wrote poems and translated 
literary, mainly from Yiddish, French and Russian.
The collection includes: a handwritten list by 
Meytus, “My Chronicles”; a high school gradua-
tion diploma from Odessa, ; a handwritten 
Ketuba celebrating Meytus’s union with his wife, 
Lea, (Ungheni, Moldova), ; a student cer-
tificate from the St. Petersburg University, ;  
documents relating to his educational endeavors 
in Romania; a photograph of the Meytus family; a 
tree donation JNF certificate; a photograph from 
the Eschweg D.P camp.

 items total, varying sizes and condition.

Opening Price: $400

419. Ya'akov Cohen – Letters and a Poem 

Manuscript

Four items handwritten by the poet, playwright, 
author and translator Ya'akov Cohen ( - ), 
two-time recipient of the Israel Prize for Literature:

. Manuscript of the poem "Hillel VeShamai".
- . Two official Stiebel Publishing House, Warsaw, 

postcards, sent to the poet Ephraim A. Lissitzky in 
the US, concerning his translations of poems by 
Tennyson and Shakespeare. [ ].

. Letter on Stiebel stationery addressed to Mr. 
A.L. Ya'akobovitch, concerning the publication of an 
essay by Dr. [Ya'akov Naftali Hertz] Simchoni, [ ].

. "The judges committee of the Israel Prize for 
Literature", document on official State of Israel 
stationery announcing the decision to nominate 
Ya'akov Cohen and Haim Hazaz as winners of the 
prize. Signed by Prof. Shimon Helkin, Yitzchak 
Lamdan and Yitzchak Shenhar, [ ].

Opening Price: $200

419. יעקב כהן – מכתבים ושיר בכתב-יד
והמתרגם  הסופר  המחזאי,  המשורר,  של  בכתב-ידו  פריטים  ארבעה 

יעקב כהן (1881-1960), חתן פרס ישראל לספרות יפה פעמיים:
1. כתב-יד של השיר "הלל ושמאי". 

אל  נשלחו  ורשה,  שטיבל,  הוצאת  של  רשמיות  גלויות  2-3. שתי 
המשורר אפרים א. ליסיצקי בארה"ב, עוסקות בתרגומיו לשירי טניסון 

ושיקספיר. תרפ"ב [1922]. 
4. מכתב על נייר-מכתבים של הוצאת שטיבל, ורשה, ממוען למר א. ל. 
יעֻקבוביץ, עוסק בפרסום מאמרו של ד"ר [יעקב נפתלי הרץ] שמחוני, 

תרפ"ב [1922].
5. מסמך על נייר-מכתבים רשמי של מדינת ישראל, "החלטות ועדת 
השופטים לפרסי ישראל בספרות יפה", המודיע ומנמק את ההחלטה 
להעניק את הפרס ליעקב כהן ולחיים הזז, עם חתימות פרופ' שמעון 

הלקין, יצחק למדן ויצחק שנהר, [1953]. 

פתיחה: $200
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420. פרופ' יוסף קלוזנר – אוסף מכתבים
אוסף מכתבים וגלויות בכתב-ידו של ההיסטוריון וחוקר הספרות פרופ' 
יוסף קלוזנר (1874-1958). קלוזנר ערך את עתון "השלח" בשנים -1903
או  נייר-מכתבים  על  כתובים  שלפנינו,  באוסף  מכתבים  ומספר   1927

גלויות רשמיות של העתון, ועוסקים בענייני ספרות. 
האוסף כולל 10 מכתבים, 3 גלויות ומאמר, כולם בכתב-ידו של קלוזנר, 
בפרסום  עוסק   ,1901 היידלברג,  פרישמן,  לדוד  ~מכתב  ביניהם: 
מאמרים בכתב-העת "הדור" בעריכת פרישמן, ובמתן מחמאות וביקו־
כ'הדור'...  ְמַלֵּבב  תוכן  לו  שיהא  עברי  עתון  היה  "לא  אופיו:  על  רות 
כל הסופרים הצעירים עובדים ב'הדור' ובכ"ז [ובכל זאת] בכל מקרה 
אפשרי מדברים בשנאה ובבוז על 'הספרות הצעירה' שלנו. איני רוצה, 
ש'הדור' יהיה פֵסודו-ציוני כ'המליץ' ו'הצפירה' (סלח לי על ַהַהְׁשָוָאה 

עם 'המליץ'!), אבל יכול היה להיות ציוני כ'השלוח'...".
♦ שלש גלויות אל הסופר מרדכי בן-עמי [1912-1913], בענייני ספרות, 
באחת הגלויות כותב קלוזנר על התרגשותו לקראת ביקור בארץ ישראל.
♦ מכתבים אל ד"ר יעקב נאכט, המשורר אפרים א. ליסיצקי, ישראל 
מאיר לאסק (בענייני תרגום לאנגלית), יצחק למדן עורך "גליונות", ועוד.
♦ מכתב לד"ר חיים בוגרשוב, בדבר העברת מערכת "השלח" לארץ 

420. Prof. Joseph Klausner – Collection of 

Letters

Collection of letters and postcards handwritten by 
the historian and literature researcher Prof. Joseph 
Klausner ( - ). Klausner edited the journal 
"HaShelach" during the years -  and some 
of the letters included in the lot are written on sta-
tionery or official postcards of the journal, concern-
ing various literary matters.
The collection includes  letters,  postcards and 
an essay, all handwritten by Klausner, amongst 
them a letter to David Frieshman, Heidelberg, 

 about publication of essays in the periodical 
"HaDor" edited by Frieshman. The letter also praises 
and criticizes the periodical. Three postcards dated 

-  are to the writer Mordechai Ben-Ami. In 
one of the postcards Klausner describes his excite-
ment about his forthcoming visit to Eretz Israel. 
Other items include letters to Dr. Ya'akov Nacht, 
to the poet Ephraim A. Lissitzky, Israel Meir Lask 
(about translations into English), Yitzchak Lamdan, 
editor of "Gilyonot", and more. Also included are 
a letter to Dr. Haim Bugrashov, about transferring 
the "HaShelach" editorial team to Eretz Israel, and 
about work in the "Hebrew Gymnasium" [Herzlia], 
and a handwritten -age essay, with many correc-
tions, concerning the "religious crisis in the State of 
Israel" as a reaction to Dr. Yesha'ayahu Leibovitz's 
book, "Torah U-Mitzvah Bazman HaZeh". 
Lot of  items, sizes and conditions vary.

Opening Price: $500

ישראל, ועבודה ב"גימנסיה העברית" [הרצליה]. 
לספרו  תגובה  ישראל",  במדינת  הדתי  המשבר  "על  בכתב-יד  ♦ מאמר 
של ד"ר ישעיהו ליבוביץ, "תורה ומצוות בזמן הזה". [6] עמ' עם תיקונים רבים.

סה"כ 14 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

421. ישראל קלוזנר - אוסף כתבי-יד
"מהצהרת  קלוזנר:  ישראל  של  ידו  בכתב  ומאמרים  מסמכים  אוסף 
הסוכנות  והרחבת  בְקרים  ההתיישבות  "תוכנית  המנדט",  עד  בלפור 
היהודית" (תרגום שלו מיידיש שנשלח לראובן נוחימובסקי, כולל מכתב 

מצורף בענייני תשלום) וכתב-יד ביידיש, ועוד. 
ישראל  לארץ  עלייתו  עם  ספרות.  וחוקר  סופר  קלוזנר (1905-1977), 
מליטא ב-1936 החל לעבוד בארכיון הציוני המרכזי והגיע לדרגת סגן 
המנהל. פרסם ספרי מחקר, ביוגרפיה והיסטוריה רבים בנושאי ציונות, 
ששלח  מכתבים  ביניהם:  מסמכים,   19 מצורפים:  ועוד.  שואה  יהדות, 
שזר,  (זלמן  היהודית  בסוכנות  שונים  לגורמים  נוחימובסקי  ראובן  עו"ד 
נחום גולדמן, אליהו דובקין וברל לוקר) בדבר הוצאתו לאור של ספר 
על תולדות הסוכנות היהודית, ומסמכים נוספים של נוחימובסקי. סה"כ 

כ-240 דפים כתובים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

421. Israel Klausner – Manuscripts 

Collection of manuscripts and articles handwritten 
by Israel Klausner: "From the Balfour Declaration 
to the Mandate", "The Crimea Plan and the Jewish 
Agency" (a translation by him from Yiddish was 
sent to Reuven Nochimovsky, with a letter about 
payment), a manuscript in Yiddish, and more.
Klausner ( - ), writer and literature re-
searcher. Made Aliya to Eretz Israel from Lithuania 
in  and started working in the Zionist Archive. 
He later became deputy director. Published many 
research books, biographies and history books 
about Zionism, Judaism, the Holocaust, and more. 
Attached:  documents, including: letters sent by 
Attorney Reuven Nochimovsky to various position-
holders in the Jewish Agency (Zalman Shazar, 
Nahum Goldman, Eliyahu Dobkin, Berl Locker) con-
cerning the publication of a book about the history 
of the Jewish Agency, other documents. Total of 

 written leaves. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $300
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422. יגאל מוסנזון – מכתב לארגון השומרים
יגאל מוסנזון, מכתב בכתב-יד, לכבוד "ארגון השומרים בארץ ישראל", 

[סוף שנות ה-30].
"בהזדמנות הזו של צורך בשומרים לשמירה העונתית בפרדסים, רצוני 
מספר  מציין  מוסנזון  תמידי...".  באופן  הרגילה  לשמירה  להכנס  הוא 

פרטים ביוגרפיים אודותיו ורשימה של מכרים שיכולים להמליץ עליו.

422. Yigal Mossensohn – ALS to the HaShomrim 

Organization

Yigal Mossensohn, ALS, addressed to "Irgun 
HaShomrim BeEretz Israel", [late s].
"On this occasion of need to guard the orange 
orchards, I would like to join the guards with no 
delay…" Mossensohn mentions biographical 
details and lists acquaintances who could give a 
recommendation.
Yigal Mossensohn ( - ), Israeli writer and 
playwright, joined the Palmah in , was arrested 
by the British and detained in the Latrun detention 
camp. Author of the popular "Hasamba" series of 
childrens' books, the film "Eldorado" and the mu-
sical "Kazablan". Leaf, cm. Good condition. Filing 
holes.

Opening Price: $120

423. רוברט וולטש –יומן בכתב-יד / מכתב ממרטין בובר
1. יומן אישי בכתב-ידו של רוברט וולטש. [פראג וברלין, 1920-1921]. 
בשיתוף- חלקן  שונות,  ציוניות  בפעילויות  עסק  וולטש  ה-20  בשנות 
פעולה עם בובר. יומן זה מתעד כשנה במשך תקופה זו. ביומן וולטש 
מתאר משימות ופגישות שונות בהן היה מעורב או בהן השתתף, כולל 
השאר  בין   – מהתקופה  מובילים  ויהודים  ציוניים  אישים  עם  מפגשים 
איינשטיין ואוסישקין – אשר רבים מהם מוזכרים ביומן. המסמך מהווה, 
אם כן, מבט מרתק לתקופה חשובה של עשייה ציונית, כפי שנצפתה 
דרך עיניו של אישיות ציונית מרכזית מהעת ההיא. גרמנית. [41] עמ', 19 

ס"מ. מצב טוב מאד. 
2. מכתב מאת מרטין בובר, מתאריך 17 בינואר 1918, על נייר מכתבים 
של הירחון Der Jude (בעריכתו של בובר). המכתב מודפס במכונת-
חתימת-ידו.  עם  בכתב-יד,  שורות  שלוש  בובר  הוסיף  בסופו  כתיבה. 

423. Robert Weltsch – Handwritten Diary / 

Letter from Martin Buber

. Personal diary belonging to Robert Weltsch. 
[Prague and Berlin, - ]. In the s Weltsch 
was involved in various Zionist-related activities, 
in cooperation with Buber in some cases. This 
handwritten diary chronicles about one year of 
this period. In it, Weltsch describes and comments 
on various assignments and meetings in which 
he participated or was associated. These include 
meetings with leading Zionist and Jewish figures 
– including among others Einstein and Ussishkin 
– many of which are detailed in the diary. The re-
sulting document serves as a fascinating window 
into a tumultuous period of Zionist enterprise, as 
seen through the eyes of a prominent figure of the 
period. German. [ ]pp. cm. Very good condition.

. TLS from Martin Buber to Robert Weltsch, 
dated . . , on the letterhead of the Der Jude 
monthly journal (edited by Buber). At the bottom 
Buber added three handwritten lines  and his 
signature. German. cm leaf. Fair-good condition. 
Creases, stains and some holes. 

Robert Weltsch, ( - ) – Journalist, editor 
and renowned Zionist activist; edited the Judische 
Rundschau journal; “Brit Shalom” activist; moved 
to Israel in  and worked as a correspondent 
for the “HaAretz” daily newspaper. Famous for his 

 article, “Wear the Yellow Badge with Pride”.

Opening Price: $300

יגאל מוסנזון (1917-1994) – סופר ומחזאי ישראלי, בשנת 1943 הצטרף 
מחבר  בלטרון.  המעצר  במחנה  ונכלא  הבריטים  בידי  נעצר  לפלמ"ח, 
סדרת ספרי "חסמב"ה", הסרט "אלדוראדו" והמחזמר "קזבלן". דף 26 

ס"מ. מצב טוב. חורי-תיוק.

פתיחה: $120

גרמנית. דף 29 ס"מ. מצב בינוני-טוב. סימני-קיפול, כתמים ומספר חורים. 

- ,Robert Weltsch) – עיתונאי, עורך  רוברט וולטש (
ופעיל ציוני; ערך את העיתון Judische Rundschau; פעיל ב"ברית 
בעיתון  חוץ  וכתב  כעיתונאי  ועבד   1938 בשנת  לארץ  עלה  שלום"; 

"הארץ". ידוע במאמרו "שאו בגאון את הטלאי הצהוב". 

פתיחה: $300

421

422
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424. פרופ' שלמה קרויס – מכתב בכתב-יד – מלחמת 
העולם השניה - וינה

בתל- אבינרי  יצחק  אל  ממוען  בכתב-יד,  מכתב  קרויס,  שלמה  פרופ' 
אביב. וינה, פברואר 1939.

"גולה וגלמוד אני ונשבר לי לבי בקרבי מרוב הצרות שעברו עלי, וכעת 
ספַרי...  עקד  ולקחו  ביתי  אל  פרצו  הגירה...  ע"י  לישועה  מצפה  אני 
שטובה  להסיק...  כבודו  יוכל  ומזה  לגמרי,  ספרים  מחוסר  אני  וכעת 
קרויס  שלמה  פרופ'  ספרים...".  לי  שמנדב  מי  כל  עמי  עושה  גדולה 
וחוקר  היסטוריון  באנגליה.  ונפטר  בהונגריה  נולד   –  (1866-1948)
תלמוד; איש חכמת ישראל, פרופסור בסמינר היהודי למורים בבודפשט 
לאנגליה  עקר  ספריו  שנבזזו  לאחר  בוינה.  לרבנים  המדרש  ובבית 
כפליט ובשנותיו האחרונות חי בקיימברידג'. דף 29 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

קרעים בשוליים. 

פתיחה: $100

425. ש"י עגנון – שלשה מכתבים לגבריאל טלפיר
ש"י עגנון, שלשה מכתבים בכתב-יד, ממוענים אל גבריאל טלפיר. תרצ"ו 

1936, תשי"א 1951, תשי"ב / תשי"ד 1952 / 1954. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

424. Prof. Samuel Krauss – Handwritten Letter – 

WWII -Vienna

Handwritten letter by Prof. Samuel (Shlomo) 
Krauss, addressed to Yitzchak Avineri in Tel-Aviv. 
Vienna, February .
“Lonely and exiled, my heart is broken from all the 
suffering I have had to endure, right now I am await-
ing rescue through emigration…my home has been 
broken into and my books have been stolen…”. 
Prof. Shlomo Kraus ( - ) – Born in Hungary 
and deceased in England. Historian and Talmudic re-
searcher, professor at the Jewish Teacher Seminary 
of Budapest and at the Rabbinical Beit Midrash of 
Vienna. After his books were stolen, [Kraus] moved 
to England as a refugee and spent the last years 
of his life in Cambridge. cm leaf. Good condition. 
Stains. Tears around the edges.

Opening Price: $100

425. S.Y. Agnon – Three ALSs to Gabriel Talpir 

S.Y. Agnon, three ALSs, addressed to the art pub-
lisher Gabriel Talpir. , , / . Sizes and 
conditions vary.

Opening Price: $300

426. איציק מאנגער – מכתב בכתב-יד – לונדון, 1941
בנובמבר   20 לונדון,  בכתב-יד.  מכתב   ,(1901-1969) מאנגער  איציק 

1941. יידיש.
מאנגער:  כותב  לארצות-הברית,  היגר  אשר  לחבר  הממוען  במכתב, 
"אני שמח שאתה גר באמריקה ויצאת מהגיהינום הרומני. לא מבינים 
את הסופרים מניו-יורק, זה לא מעניין אותי. הדבר שהכי מדאיג אותי 
את  שעזבתי  העובדה  בחיים.  הם  האם  יודע  מי  שלי,  המשפחה  הוא 
בעלי  שמחה.  לי  גורמות  אליה,  ששבתי  והעובדה  ביידיש,  הכתיבה 
עתונים שונאים אנשי רוח כמו שאדם דתי שונא חזיר...". 3 עמ', 20 ס"מ. 

מצב טוב. כתמים, קמטים וסימני-קיפול. קרעים בשוליים. 

פתיחה: $200

426. Itzik Manger – Handwritten Letter – 

London, 1941

Itzik Manger ( - ), handwritten letter. 
London, November  . Yiddish.
Manger writes in the letter, addressed to a friend 
who emigrated to the USA: "I am pleased that 
you live in America and are out of the Romanian 
hell. The writers of New York are not understood 
but this does not interest me. I am most worried 
about my family; who knows if they are alive. The 
fact that I stopped writing in Yiddish, and the fact 
that I returned to it, makes me happy. Newspaper 
owners hate intellectuals as much as a religious 
person hates pork…". pp, cm. Good condition, 
with minor stains, creases and tears at borders.

Opening Price: $200

427. אורי צבי גרינברג – מכתב בכתב-יד – יידיש
זרובבל, 1966.  פרידה  לגב'  ממוען  בכתב-יד,  מכתב  צבי גרינברג,  אורי 

יידיש. 
דף 21.5 ס"מ, מצב טוב, מעט כתמים. מצורפת המעטפה המקורית. 

פתיחה: $200

424
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427. Uri Zvi Greenberg – Handwritten Letter 

– Yiddish

Uri Zvi Greenberg, handwritten letter addressed to 
Mrs. Frieda Zerubbabel, . Yiddish.

. cm leaf, good condition, few stains. Original enve-
lope enclosed.

Opening Price: $200

428. דוד פוגל – גלויה בכתב-יד – פריז, 1925
דוד פוגל, גלויה בכתב-יד, ממוענת לידיד נעוריו שמעון פולק בניו-יורק. 

פריז, 1925. 
עברתי  יום.  עשר  אחד  זה  בפריז...  כבר  "הנני  היתר:  בין  כותב,  פוגל 
לכאן, כדי להחליף את הרעבון הוינאי בפריזאי. לא"י לא יכלתי לנסוע, 
לא היתה לי שם תקוה וגם כספי לא הספיק... ומוינה מוכרח הייתי 
לנסוע... החיים כאן קשים – ובני ישראל, כל הָאמנים למיניהם, סופרים, 
צָירים ופסלים, רעבים ללחם, רעב שיש בו ממש ושֶהעדר-דירה בצדו". 
בהמשך מבקש פוגל מידידו שיאסוף עבורו שכר-סופרים בסך 10 דולר 

ממערכת "הדואר" עבור שני שירים שפרסם. 
פוגל (1891-1944) – התגורר חליפות בוינה, פריז, ורשה וערים נוספות. 
שב  שנה  וכעבור  בה,  התאקלם  לא  אך  בארץ,  בקר   1929 בשנת 
בפב־ השניה;  העולם  מלחמת  בימי  הכבושה  בצרפת  שהה  לאירופה. 
רואר 1944 הועבר לגרמניה, שם נרצח בידי הנאצים. פולק היה ידידו 
בתחום  הבולטות  הדמויות  מן  היה  לימים  נעוריהם;  משנות  פוגל  של 
החינוך היהודי בארה"ב. דבר ידידותם מוזכר בהקדמתו של המשורר דן 

פגיס ל"כל שירי דוד פוגל". גלויה 14X9 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

428. David Vogel – Handwritten Postcard – 

Paris, 1925  

David Vogel, handwritten postcard, addressed to 
his friend Shimon Polak in New York. Paris, .
Vogel writes: "I am already in Paris…for eleven 
days now. I moved here in order to exchange the 
Viennese hunger for the Parisian one. I could not 
travel to Eretz Israel, I had no hope there and not 
enough money…and I had to leave Vienna…Life 
here is difficult – and the Jews, the artists, writ-
ers, painters and sculptors, are hungry, I mean 
real hunger to which homelessness is added". 
Vogel continues and asks his friend to collect for 
him royalties on the amount of  dollars from the 
"HaDo'ar" publishing house for two poems of his 
which they published.
Vogel ( - ) – resided alternately in Vienna, 
Paris, Warsaw and other cities. In  he visited 
Eretz Israel, but did not adapt to life there and a year 
later he returned to Europe. Lived in conquered 
France during World War II; in February  was 
deported to Germany, where he was murdered by 
the Nazis. Postcard X cm. Good condition

Opening Price: $300

429. דוד פוגל – לפני השער האפל – וינה, 1923
לפני השער האפל, שירים, מאת דוד פוגל. הוצאת "מחר", וינה, 1923.

ספר שיריו היחידי של פוגל שפורסם בחייו. 78, [2] עמ', 23 ס"מ. מצב טוב-
בינוני. כתמים, חותמות ספריה. העטיפה ודף השער בלויים ומנותקים חלקית. 

פתיחה: $120

429. David Vogel – Lifnei HaSha'ar HaAfel – 

Vienna, 1923 

Lifnei HaSha'ar HaAfel, poems, by David Vogel. 
Vienna: "Makhar", .
The only poetry book by Vogel published during his 
lifetime. , [ ] pp, cm. Good-fair condition. Stains, 
ex-library copy. Cover and title page worn and partly 
detached.

Opening Price: $120

430. אברהם שלונסקי – שני מכתבים ארוכים בענייני 
בלשנות

אברהם שלונסקי (1900-1973), שני מכתבים בכתב-יד, ממוענים לסופר 
והבלשן יצחק אבינרי. תל-אביב, 1954. 

כתובים בכתב-יד על נייר-מכתבים של "ספרית פועלים". שלונסקי מביא 
"על  בעתון  בפינתו  אבינרי  בו  שעוסק  לעניין  בתגובה  ארוכים  דברים 
המשמר", והוא החסרת האות ב' (אותה שעה / באותה שעה): "כולנו 
עמלים איש איש לפי כוחו, לברוא (לא יש מאין, חלילה!) לשון עברית 
שיש לה פרצופים, שאנשים – ואנשים שונים – מדברים בה. השוני הזה 
הוא עיקר גדול בלשון חיה... "; במכתבו השני, עוסק שלונסקי בצירו־
לשוניות  ובשאלות  דהוא",  ו"מאן  "מישהו"  איזה),  אימתי,  (איה,  "ֵאי"  פי 

נוספות. [3]; [3] דף, 21.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $250

430. Avraham Shlonsky – Two Lengthy 

Linguistic Letters

Avraham Shlonsky ( - ), two handwritten 
letters addressed to writer and linguist Yitzchak 
Avineri. Tel-Aviv, .
Handwritten on “Sifriat Po’alim” letter paper. 
Shlonsky responds at length to a topic brought up 
by Avineri in his column in the “Al Ha-Mishmar” 
journal, which deals with dropping the letter Beit 
and responds to various other linguistic questions. 
[ ]; [ ] leaves, . cm. Very good condition.

Opening Price: $250
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431. אברהם שלונסקי – הקדשה על ספרו הראשון - ְּדָוי, 
1924 - וינה

"הדים",  הוצאת  שלונסקי.  אברהם  מאת  דרמתיות,  פואימות  שתי  ְּדָוי, 
תל-אביב, 1924. 

בדף השער הקדשה בכתב-ידו של שלונסקי: "לֶבן ַבַסט, זכרון לפגישה 
ַפַטִלית בין שני יהודים זרים וקרובים כל כך, א. שלונסקי, וינא". השער 
והתמונות מאת פנחס ליטבינובסקי, עצוב העטיפה: קלוז'ינסקי. קלג, [1] 

עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים וקרעים קלים בשולי העטיפה. 

פתיחה: $120

431. Avraham Shlonsky – Dedication on his First 

Book – Dvai, 1924 – Vienna

Dvai, two dramatic poems, by Avraham Shlonsky. 
Tel Aviv: "Hedim", .
A dedication handwritten by Shlonsky on the title 
page: "for Ben Bassat, in memory of a fatal meet-
ing between two Jews - strangers yet so close, 
A. Shlonsky, Vienna". Title page and pictures by 
Pinchas Litvinovsky. Title design: Klozhinsky. , [ ] 
pp, . cm. Good condition. Creases and slight tears 
at borders of cover.

Opening Price: $120

432. אוסף מכתבים והקדשות – סופרים ומשוררים
63 אוטוגרפים, מכתבים והקדשות, בכתב-יד. רובם ממוענים לגבריאל 

טלפיר ולעמיקם גורביץ.
פיכמן,  יעקב  שלונסקי,  אברהם  ברש,  אשר  מאצ"ג,  מכתבים  ביניהם 
אסתר ראב, חיים גורי, פנחס שדה, אנדה עמיר-פינקרפלד, יהודה קרני, 
משה שמיר, אהרן אפלפלד, יהודה בורלא, אבא קובנר, א"ד שפיר, נתן 
ילין-מור, חנניה רייכמן, יצחק שלו, אפרים קישון וחיים טופול, נתן רוטנ־

שטרייך, ש. שלום, אברהם ברוידס, ואחרים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

432. Collection of Letters and Dedications – 

Writers and Poets

 Autographs, letters and dedications, all hand-
written. Most are addressed to Gabriel Talpir or 
Amikam Gurevitz.
In the collection: letters from Uri Zvi Greenberg, 
Asher Barash, Avraham Shlonsky, Esther Raab, 
Chaim Guri, Pinhas Sadeh, Anda Amir-Pinkerfeld, 
Yehuda Karni, Moshe Shamir, Aharon Applefeld, 
Yehuda Burla, Abba Kovner, Nathan Yellin-Mor, 
Chananya Reichman, Yitzchak Shalev, Ephraim 
Kishon and Chaim Topol, Nathan Rosenstreich, S. 
Shalom, Avraham Broides and others. Varying sizes 
and condition.

Opening Price: $300

433. אוסף מכתבים והקדשות – ציירים
חתימות  או  הקדשות  עם  לתערוכות,  והזמנות  בכתב-יד  מכתבים   26

ציירים. 
ביניהם, מכתבים משמואל בונים, משה ברנשטין, מרדכי אבניאל, עודד 
פינגרש, מירון סימה, אהרן כהנא, יוסף פרסמן, שמואל שלזינגר, פנחס 
מאריאן, הספד בכתב-יד לזכרו של גבריאל טלפיר (מאת אסתר לוריא), 

יצחק פרנקל (פרנל), אביגדור אריכא, ואחרים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

433. Collection of Letters and Dedications 

– Painters

 Handwritten letters and invitations to exhibi-
tions, with dedications or signatures by painters. 
Amongst them, letters from Shmuel Bunim, Moshe 
Bernstein, Mordechai Avniel, Oded Feingersh, 
Miron Sima, Aharon Kahana, Yosef Pressman, 
Shmuel Shlezinger, Pinchas Marian, handwrit-
ten eulogy in memory of Gabriel Talpir (by Esther 
Luria), Yitzchak Frankel (Paranel) Avigdor Arikha 
and others. Various sizes and conditions.

Opening Price: $300

434. לאה גולדברג - הקדשה על ספר
עם הלילה הזה, מאת לאה גולדברג. תל-אביב, 1964. 

לאה  מאת  "לרחל  גולדברג:  של  בכתב-ידה  הקדשה  השער  דף  לפני 
גולדברג, 6.11.64".

82, [4] עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. דפים מנותקים חלקית.  

פתיחה: $100
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434. Leah Goldberg – Dedication on a Book

Im HaLayla HaZe, by Leah Goldberg. Tel Aviv, .
Dedicated in handwriting by Leah Goldberg on the 
FFEP: "For Rachel by Leah Goldberg, . . ". , [ ]
pp, . cm. Good condition. Stains, some leaves partly 
detached.

Opening Price: $100

435. לאה גולדברג – ארבעה ִמְתִוים לתוי-ספר
Ex Libris Lea Goldberg [מספֵרי לאה גולדברג] - ארבעה ִמְתִוים 
לתוי-ספר (אקס-ליבריס) אישיים, מעשה ידי לאה גולדברג. עט ופסטל 

על נייר. גודל ומצב משתנים. שניים במצב בינוני-גרוע, עקב נזקי-רטיבות. 

פתיחה: $400

435. Lea Goldberg – Four Sketches for Ex-Libris

Ex Libris Lea Goldberg – four sketches for personal 
Ex-Libris, designed by Lea Goldberg. Pen and pastel 
crayon on paper. Size and condition varies. Two sketch-
es in fair-poor condition due to moisture damages.

Opening Price: $400

436. Lea Goldberg – Two Handwritten 

Translation Drafts 

Lea Goldberg, two handwritten translation drafts 
and various documents:

. Translation draft of Act I, Chapter I of the Peer 
Gynt play by Henrik Ibsen. [ ] Leaf handwritten on 
both sides, about . cm. Good condition, stains and 
tears around the edges.

. Translation draft for a poem from “New Life” 
by Dante Aligheiri. [ ] Leaf, written on the verso of 
“Sifryat Po’alim” publications official letter paper, 

cm. Good condition.
- . Protocol of the Russian Studies Committee, 

Hebrew University, February ; report from the 
Russian Studies Secondary Committee, April ; 
postal envelope addressed to Lea Goldberg.

Opening Price: $250

436. לאה גולדברג – שתי טיוטות-תרגום בכתב-יד
לאה גולדברג, שתי טיוטות-תרגום בכתב-יד, ומסמכים שונים: 

1. "אשר נשאו באלם גרעין הברכה...", טיוטת-תרגום למערכה א', פרק 
צדדיו,  משני  כתוב  דף   [1] איבסן.  הנריק  מאת  גינט,  פר  המחזה  של  א', 

20.5 ס"מ. מצב טוב, כתמים וקרעים בשוליים. 
2. "מותה נקלה, לרחמים צרה, אם כל יגון וצרה...", טיוטת תרגום לשיר 
מתוך "חיים חדשים" מאת דאנטה אליגיירי. [1] דף, כתוב בצדו האחורי של 

נייר-מכתבים רשמי, הוצאת "ספרית פועלים", 21 ס"מ. מצב טוב. 
העברית,  האוניברסיטה  רוסיים,  ללימודים  הועדה  3-5. פרוטוקול 
 ;1961 אפריל  רוסיים,  ללימודים  המשנה  ועדת  דו"ח   ;1961 פברואר 

מעטפת-דואר, ממוענת לכבוד לאה גולדברג. 

פתיחה: $250
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437. אלזה לסקר שילר – " Ich Räume auf" – עותק 
חתום

 Ich Räume auf – Meine Anklage gege meine
Verleger [אני מציגה את הדברים לאשורם – כתב-האישום שלי נגד 

המו"לים שלי], מאת אלזה לסקר שילר. ציריך, 1925. גרמנית.
חוברת שהדפיסה לסקר-שילר בהוצאה עצמית, ומכילה בקורת קשה על 
עולם המו"לות בתקופת רפובליקת ויימאר, עת ספרים הפכו ל'סחורה' 
תלויה  הפכה  בכבוד  להתפרנס  הסופר  של  וזכותו  הסחורות,  כשאר 
הדפוסת,  מפרטי  חלק  נמחקו  השער  בדף  ספריו.  את  למכור  ביכולתו 
ומופיעה חותמת-דיו, עם פרטים מעודכנים. בתחתית הדף: חתימת-ידה 
של המשוררת. בעמוד האחרון, רשימת הספרים שפרסמה. 40 דף, 22.5 

ס"מ. מצב בינוני-טוב. נייר ועטיפה עדינים. קרעים קלים.

פתיחה: $500

437. Else Lasker- Schüler – Ich räume auf – 

Signed Copy 

Ich räume auf – Meine Anklage gegen meine 
Verleger [I Put Things Straight – My Indictment of 
my Publishers], by Else Lasker-Schüler. Zurich: Lago 
Verlag, . German.
Booklet published by Lasker-Schüler herself, with 
extreme criticism against the world of publishing 
during the Weimar Republic, when books turned 
into "merchandise" like any other merchandise, and 
the right of authors to make a living depended on 
their ability to sell their books. Some of the printing 
details on the title page were erased, and in their 
place is an ink-stamp with updated details. Signed 
by the author at the bottom of the title page. On 
the last page is a list of books published by the 
author. pp, . cm. Fair-good condition. Delicate 
paper and binding. Slight tears.

Opening Price: $500

438. זאב ז'בוטינסקי - הקדשה על ספר – ברלין, 1923
תרגומים, מאת זאב ז'בוטינסקי. הוצאת "הספר", ברלין, תרפ"ד 1923. 

ומהו   - "אדם  ז'בוטינסקי:  זאב  מאת  חתומה  הקדשה  השער  דף  לפני 
האדם? 'אל נתפלל לו: מת, הוא סב אין-און - נד אין-אונים כמוני וכמוך.' 
(עמ' לו' - עמר אל-כיאם). מדוע כתבתי פסוק זה לא אדע. אולי מצב-
הנכר.  אל  נכר  סופר  של  ספר  לשלוח  ומוזר  השפיע.  העכשוי  הרוח 

ז-ב-קי". 62 עמ', 14.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, קרעים בשדרה.

פתיחה: $200

438. Ze'ev Jabotinsky – Dedication on a Book 

– Berlin

Translations, by Ze'ev Jabotinsky. Berlin: "HaSefer", 
.

Dedicated by Jabotinsky on the FFEP. pp, . cm. 
Fair-good condition. Stains, tears to spine.

Opening Price: $200
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439. זלמן שניאור – הקדשה לאוסישקין
גשרים – שירים ופואימות; חזיונות – שירים ופואימות, מאת זלמן שניאור. 

ברלין, תרפ"ד 1923.
הששים  יובל  "לבעל  המחבר:  הקדשת  "גשרים"  לספר  הראשון  בדף 
ז.  והערצה  בחיבה  העשרים',  'יובל  בעל  מאת  אוסישקין,  מנחם  מר 
שניאור, ברלין תרפ"ד". בדף הראשון לספר "חזיונות", חתימת המחבר: 
"ז. שניאור תרפ"ה. ירושלים. פסח." שט"ז, 3; שנ"ו, 3 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב 

מאד. כריכה מעט רופפת. מעט כתמים.

פתיחה: $120

439. Zalman Shneur – Dedication for Ussishkin

Gesharim – Poems; Hezionot – Poems, by Zalman 
Shneur. Berlin, .
"Gesharim" is dedicated on the first leaf, "To Mr. 
Menachem Ussishkin… from the author… With 
affection and admiration, Z. Shneur, Berlin ". 
"Hezionot" is signed on the first leaf, "Z. Shneur 

. Jerusalem. Pesach". , ; ,  pp. cm. 
Very good condition. Binding somewhat loose. Minor 
stains.

Opening Price: $120

440. פנחס שדה – הקדשה על ספרו הראשון
משא דומה, שירים, מאת פנחס שדה. הוצאת "מחברות לספרות", תל-

אביב, תשי"א [1951]. 
בדף השער הקדשה בכתב ידו של שדה: "לד"ר ישראל שייב – פנחס 
פובליציסט  מורה,  סופר,  הלח"י,  ממנהיגי   – שייב   ."20.03.51 שדה, 
ומתרגם. 68, [2] עמ', 21 ס"מ. מצב טוב, כולל מעטפת הנייר המקורית. כריכה 

מנותקת חלקית. 

פתיחה: $120

440. Pinchas Sadeh – Dedication on his First 

Book

Massa Dumah, poems, by Pinchas Sadeh. Tel Aviv: 
"Machbarot LeSafrut", .
Dedication handwritten by Pinchas Sadeh on the 
title page: "For Dr. Israel Scheib – Pinchas Sadeh, 

. . ". Scheib – of Lehi leaders, writer, teacher, 
publicist and translator. , [ ] pp, cm. Good con-
dition, with original paper dust-cover. Binding partly 
detached.

Opening Price: $120

441. Allen Ginsberg – Autograph on the Book 

"Kaddish"

Kaddish and other poems, by Allen Ginsberg. 
Hebrew: Nathan Zach. Tel Aviv, .
Ginsberg's signature in English, date and place – Tel 
Aviv, . .  appear on the back of the title page. 

pp, cm. Good condition, some stains, some 
tears to the dustjacket.

Opening Price: $250

441. אלן גינזברג - חתימה על ספרו "קדיש"
תל-אביב,  זך.  נתן  עברית:  גינזברג.  אלן  מאת  אחרים,  ושירים  קדיש 

.1988
ציון  עם  באנגלית,  גינזברג  של  חתימה  השער,  דף  של  האחורי  בצדו 
תאריך ומקום – תל-אביב, 21.1.1988. 166 עמ', 24 ס"מ. מצב טוב, מעט 

כתמים, קרעים במעטפת הנייר.

פתיחה: $250
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443. אפרים קישון – מכתבים חתומים, משחק וספר
עם  מודפס,  ואחד  בכתב-יד  (שנים  מכתבים  שלשה   – קישון  אפרים 
האומלל  העתון  על  "לבי  קישון  כותב  המכתבים  באחד   – חתימתו) 
הנאלץ כך להילחם על קיומו. מכאן שקשה להיות אמיגראנט – וטוב 
להיות ישראלי"; משחק "חבילה עובדת", שהמציא אפרים קישון; ספרו, 

"הכל-בו של קישון". גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $300

442. Leilot Tel Aviv Im David Avidan – Signed 

Copy  

Leilot Tel Aviv im David Avidan, a guide to nightlife 
in Tel Aviv (as recorded by Orly Gueta). Tel Aviv: 
Tirosh, .
Photograph of the poet David Avidan on the title 
page. Practical guide to the Tel Aviv nightlife, with 
photographs and sundry thoughts and contempla-
tions about the meaning of nightlife. pp, . cm. 
Good condition.

Opening Price: $120

443. Ephraim Kishon – Signed Letters, Game 

and Book 

Ephraim Kishon – three signed letters (two hand-
written and one printed). In one Kishon writes, 
"My heart cries for the poor newspaper fighting 
for its existence. It is difficult to be an emigrant – 
and good to be an Israeli"; "Havila Ovedet" board 
game invented by Kishon; the book "HaKol-Bo Shel 
Kishon". Size varies, good condition.

Opening Price: $300

442. לילות תל-אביב עם דוד אבידן – עותק חתום
לילות תל-אביב עם דוד אבידן, המדריך לחיי הלילה (כפי שהוקלט מפיו 

ע"י אורלי גואטה). הוצאת תירוש, תל-אביב, 1983. 
בדף השער חתימתו של המשורר דוד אבידן. מדריך מעשי להתמצאות 
תצ־ עם  בעיר,  השונים  מקומות-הבילוי  על  תל-אביב,  של  הלילה  בחיי 
לומים, כולל מחשבות והגיגים על מהות חיי הלילה. 156 עמ', 21.5 ס"מ. 

מצב טוב. 

פתיחה: $120

444. א"מ ליליאן – Juda – הקדשה להרמן שטרוק
ברלין,  מינכהאוזן.  פון  בוריס  מאת  תנ"כיים,  במוטיבים  שירים   ,Juda

1900. גרמנית. 
גוף הספר, הכריכה, המסגרות והשערים – כולם אוירו בידי א"מ ליליאן 

בסגנונו האופייני. 
הרמן  לאמן  ליליאן,  מאת  קצרה  הקדשה  הראשון,  השער  דף  לפני 
שטרוק, משנת 1903. "יחסיהם של שטרוק ובן גילו כמעט אפרים משה 
החיים  מאורח  להתנתק  בחר  ליליין...  בעיתיים.  זאת  עם  היו  ליליין... 
האורתודוקסי של יהדות מזרח אירופה שבה צמח. עתה לגלג על הרמן 
שטרוק. הוא גינה את הצגתו המודעת של שטרוק כיהודי שומר מצוות. 
מן  ישועי  הוא  'שטרוק   :1906 באוקטובר  ב-15  לארוסתו  כתב  ליליין 
הסוג הגרוע ביותר. הוא אוכל רק אוכל כשר, מכסה את ראשו בשעת 
הזולות  הפרוצות  עם  זרוע  שלוב  מסתובב  בנשפים  אבל  הארוחה, 
ביותר". (מתוך: "הרמן שטרוק 1944-1876 – אמן ההדפס", מאת חיים 
 .37 עמ'   ,2007 בתפן,  הפתוח  במוזיאון  תערוכה  קטלוג  דוד.  בן  אהרן 
[48] דף, 24.5 ס"מ. מצב טוב, נייר עבה ואיכותי. מעט כתמים, פגמים בשדרה.

פתיחה: $800
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443444



חתימות, כתבי-יד וארכיונים | 207 

444. E. M. Lilien – Juda – Dedication for 

Hermann Struck  

Juda, Biblical motives poetry, by Boris von 
Munchausen. Berlin, . German. The book, 
cover, frames and title-pages – all designed by E.M. 
Lilien in his typical style.
Preceding the title page, a short dedication by 
Lilien to Herman Struck from . [ ] pp, . cm. 
Good condition, heavy paper . A few stains, damages 
to spine.

Opening Price: $800

445. Gershom Shalom – Three Books 

–  Dedications  

Sefer HaTamar - LeAbu Aflah HaSarcasti 
Bechochmat HaRuhaniut, published by Gershom 
Shalom, Jerusalem, . (Author's handwritten 
dedication: "To Avraham Ya'ari Greetings"). ♦ Sefer 
Ha-Tamar, Das Buch von der Palme, des Abu Aflah 
aus Syracu (Sefer HaTamar – German Edition), pub-
lished by Gershom Shalom. Berlin, . (Author's 
handwritten dedication and signature). ♦ Kuntrass 
Alu LeShalom, List of Kabalah and Hassidut Books in 
demand for the book collection of Gershom Shalom. 
Jerusalem, . (Dr. Mehlman noted by hand the 
books that are in his collection). Size and condition 
varies. From the collection of Dr. Israel Mehlman.

Opening Price: $200

446. Moshe Feldenkrais – Signed Copy of the 

First Edition of his First Book

Body and Mature Behaviour, by Moshe Feldenkrais. 
London, . First Edition. English. 
Handwritten and signed dedication in English by 
the author on the FFEP. Moshe Feldenkrais ( -

) was an Israeli physicist and the inventor of 
the Feldenkrais Method, designed to improve well-
being by increasing self-awareness through move-
ment. VII, pp. cm. Good condition. Few stains. 
Includes original, slightly damaged, dustjacket.

Opening Price: $200

446. משה פלדנקרייז – הקדשה על ספרו הראשון
 .Body and Mature Behaviour, by Moshe Feldenkrais

לונדון, 1949. מהדורה ראשונה. אנגלית. 
פלדנקרייז (1904-1984),  משה  של  בכתב-ידו  הקדשה  השער,  דף  לפני 
ממציא שיטת ההתעמלות והריפוי העצמי "פלדנקרייז", באנגלית.       , 167 
עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כולל מעטפת הניר המקורית, מעט פגומה. 

פתיחה: $200

VII

445. גרשם שלום - שלושה ספרים - הקדשות בכתב ידו
ספר התמר - לאבו אפלח הסרקסטי בחכמת הרוחניות, יו"ל על ידי גרשם 
שלום. ירושלים, 1926. (הקדשה בכת"י המחבר: "לאברהם יערי ברכת 
 Sefer Ha-Tamar, Das Buch von der Palme, des ♦ .("שלום
Abu Aflah aus Syracu (ספר התמר - מהדורה גרמנית), בהוצאת 
גרשם שלום. ברלין, 1927. (הקדשה בכת"י וחתימת המחבר). ♦ קונטרס 
עלו לשלום, רשימת ספרי קבלה וחסידות המבוקשים לאוסף ספריו של 
גרשם שלום. ירושלים, 1937. (ד"ר מהלמן סימן בכתב ידו את הספרים 

הקיימים אצלו). גודל ומצב משתנים. מאוסף ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $200

447. מרקוס וולף - הקדשה לשחקן שמעון פינקל
וולף.  מרקוס  מאת   ,Geheimnisse der russischen Küche

המבורג, 1995.
הקדשה מאת המחבר לשחקן תיאטרון הבימה, שמעון פינקל.

פינקל, ממייסדי תיאטרון הבימה, שחקן ובמאי, שימש גם כמנהלו האמ־
נותי של התיאטרון; שיחק בתפקידים ראשיים רבים והיה הראשון לגלם 

את דמותו של המלט על במת התיאטרון הישראלי.
לבטחון  המשרד  של  החוץ  מודיעין  שירות  של  ממייסדיו  וולף,  מרקוס 
הסופר  אביו,  בראשו.  ועמד  (השטאזי),  המזרחית  בגרמניה  המדינה 
והפיזיקאי פרידריך וולף, כתב ב-1933 את המחזה "פרופסור מנהיים", 
שתיאר את רדיפת אנשי המדע היהודים בגרמניה לאחר עליית הנאצים 
לשלטון. ב-1934 עלה המחזה בתיאטרון הבימה, כשפינקל מגלם את 
התפקיד הראשי. בעת ביקורו בישראל בשנת 1996, נפגש מרקוס וולף 
עם פינקל, שהיה אז בן 91. בהזדמנות זו העניק לו ספר זה, עם הקדשה 

ארוכה ולבבית (כתובה בגרמנית). 239 עמ'. 23 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $200

447. Marcus Wolf – Dedication for the Actor 

Shimon Finkel

Geheimnisse der russischen Küche, by Marcus 
Wolf. Hamburg, . Dedication by the writer for 
Habima Theatre actor, Shimon Finkel.
Finkel, of the Habima Theatre founders, actor and 
director, served as the artistic director of the the-
atre; played many main roles and was the first to 445446
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448. מקס ברוד – הקדשה למלחין פאול בן-חיים
 .1966 וינה-המבורג,   .Prager Sternenhimme, Max Brod

גרמנית.
בדף השער הקדשה בגרמנית בכתב-ידו של מקס ברוד, למלחין היש־
של  מורו  שהיה  בן-חיים (1897-1984),  פאול  ישראל,  פרס  זוכה  ראלי 

ברוד בתחום המוסיקה. 254, [2] עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

449. אביגדור המאירי – מחזה בכתב-יד בחתימת המחבר
פוירשטין.  (המאירי)  אביגדור  מאת  [ַהֲאָלָהה],  ַאּפֵֹּתיֹוָזה  ָּגֻלּיֹות,  ִקּבּוץ 

מחברת בכתב-ידו של המאירי, נכתבה בשנת תרע"ט באודסה.
רבנו,  משה  אמנו,  רחל   – ישראל"  "פמלית  בהשתתפות  מחזה,  מעין 
שם- בעל  ישראל  רבי  בן-מימון,  משה  רבי  עקיבא,  רבי  הגבור,  שמשון 

טוב, הגאון מוילנה, דוקטור בנימין הרצל, בתולת ישראל, ואחרים. בדף 
השער ועל העטיפה הכניס המחבר את שם משפחתו "פוירשטין" לתוך 
סוגריים, והוסיף "המאירי" בשלב מאוחר יותר. בדף השער כתב הקדשה 
האוסף  בשביל  פוגלסון  לה'  נמסר  באודיסה,  תרע"ט  בשנת  "נכתב 
שלו, 29.6.34, תל-אביב", והוסיף את חתימתו. כתב היד כולל תיקונים 
"קפת  בהוצאת  שנדפסה  הראשונה  מהמהדורה  מעט  ושונה  והערות, 
הספר" והקרן הקימת לישראל בתל-אביב בשנת 1924. מחברת יו [ט"ו] 
דף, 22.5X18 ס"מ, מצב טוב, כתמים. כולל גם את המהדורה הראשונה בדפוס 

משנת 1924, 34 עמ', 16.5 ס"מ. מצב טוב, כתמי-חלודה. 

פתיחה: $250

448. Max Brod – A Dedication to the Composer 

Paul Ben-Haim 

Prager Sternenhimme, Max Brod. Vienna-Hamburg, 
. German.

On title page, a German handwritten dedication by 
Max Brod, to the Israeli composer winner of the 
Israel Prize, Paul Ben Haim ( - ), who was 
Brod's music teacher. , [ ] pages, . cm. Very 
good condition.

Opening Price: $120

449. Avigdor Hameiri – Signed Manuscript Play

Kibbutz Galuyot, Apotheosis, by Avigdor (Hameiri) 
Feuerstein. Manuscript in Hameiri’s handwriting, 

, Odessa.
Play-like literary work, featuring “the Cortege of 
Israel” – Rahel Imeinu, Moshe Rabbeinu, Shimshon 
HaGibor, Rabbi Akiva, Rabbi Moshe Ben Maimon, 
Rabbi Israel Ba’al Shem Tov, the Vilna Gaon, Dr. 
Binyamin Hertzl and others. The author signed 
his last name “Feuerstein” in parentheses on the 
title page and the cover , to which he added his 
Hebracized name “Hameiri” at a later date. The 
author also dedicated the manuscript on the title 
page: “Written in , Odessa and given to H. 
Fogelson for his collection, . . , Tel-Aviv”, with 
his signature. The manuscript, which contains also 
corrections and comments, differs slightly from 
the first edition published by “Kupat HaSefer” 
and the JNF in Tel-Aviv, . Notebook, [ ] leaves, 

x . cm, good condition, stains. The lot includes 
also a copy of the  first edition, pp. . cm. 
Good condition, foxing.

Opening Price: $250

act as Hamlet on an Israeli stage.
Marcus Wolf, one of the founders of the Ministry of 
State Security in East Germany (Stasi) and headed 
it. His father, the writer and physicist Friedrich 
Wolf, wrote in  the play "Professor Manheim", 
depicting the chase of Jewish scientists in Germany 
after the Nazi Party rose to power. In  the play 
was performed in the Habima theatre, with Finkel 
playing the main role. During his visit to Israel in 

, Marcus Wolf met with Finkel, who was then 
 years old. On this occasion he presented him with 

this book with a long and cordial dedication (written 
in German).  pp, cm. Very good condition.

Opening Price: $200449
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450. פרוטוקול אסיפה בהשתתפות אמנים רבים – תל-
אביב, 1935

"פרטיכל של אספת האגודה ביום 22.10.35 בקפה הונגרי". [תל-אביב].
המאירי,  אביגדור  בהשתתפות  אמנותית,  אגודה  של  אסיפה  פרוטוקול 
בורלא  י.  זעירא,  ומרדכי  סמבורסקי  דניאל  המלחינים  הרוסי,  עמנואל 
ומשתתפים נוספים. בתוכן הפרוטוקול, מעבר לעניינים השוטפים, מזכי־
רים המשתתפים את הסרטים "זאת היא הארץ", סרט הקולנוע הראשון 
שהופק בארץ ישראל, על-פי תסריט מאת המאירי (כלל גם שירים מאת 
עמנואל הרוסי) ו"לחיים חדשים", סרט תעמולה אמנותי שיועד להקרנה 
סמבורסקי.  שהלחין  שירים  עם  היסוד,  קרן  בתמיכת  והופק  בתפוצות 
נזכרים סרטים נוספים, חברות-הפקות ותקליטים בעולם, אקו"ם ואגודת 

הסופרים. [4] עמ' בכתב-יד, 29 ס"מ. מצב טוב. כתמים, סימני קיפול.

פתיחה: $200

450. Protocol of Meeting in which Many Artists 

Participated – Tel Aviv, 1935  

"Protocol of the association's meeting on . .  
at the Hungarian Café". [Tel- Aviv].
Protocol of a meeting of an artists' association, 
attended by Avigdor HaMeiri, Emanuel HaRussi, 
composers Daniel Sambursky and Mordechai Zeira, 
Y. Burla and others. Other than current matters the 
protocol refers to the first film produced in Eretz 
Israel, "Zot Hi HaAretz", written by HaMeiri and 
with songs by Emanuel HaRussi, the film "Chaim 
Chadashim", an artistic propaganda film created for 
screening in the diaspora and produced with the 
assistance of Keren Hayesod, with songs composed 
by Sambursky. Other films are mentioned, as well as 
production companies, music albums from abroad, 
the Composers' Society and the Writers' Society. [ ]
pp, manuscript, cm. Good condition. Minor stains 
and creases.

Opening Price: $200

451. אביגדור המאירי – השגעון הגדול – הקדשה למשפחת 
שץ

תל-אביב,  ירושלים  מצפה,  הוצאת  המאירי.  אביגדור  הגדול,  השגעון 
 .1929

וטובים:  יקרים  "לידידים  המאירי:  של  בכתב-ידו  הקדשה   7 בעמוד 
אולגה וברוך שץ, ולרעים נאמנים: בצלאל וזהרה – בלב אוהב: אביג־

דור. תל-אביב, 5.02.29".
הספר מביא את חוויותיו של המאירי ממלחמת העולם הראשונה, בה 
שירת בצבא האימפריה האוסטרו-הונגרית כקצין זוטר. הוא מתאר בגוף 
ומעורה  בכתיבה  העוסק  משכיל,  יהודי  צעיר  של  חוויותיו  את  ראשון 
למלחמה,  המגוייס  בודפשט,  של  האינטלקטואלית  הבוהמה  בחוגי 
נפילתו   – ולבסוף  השתתף,  בהם  הקרבות  כקצין,  להכשרתו  ומתייחס 

בשבי. 296 עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב. כריכה מעט פגומה, רופפת. 

פתיחה: $120

451. Avigdor Ha-Meiri – The Great Folly – 

Dedication to the Schatz Family  

The Great Folly, Avigdor Ha-Meiri. Mizpeh publica-
tion, Jerusalem Tel-Aviv, .
Dedication in Ha-Meiri’s handwriting on p. : “To 
my dear and good friends: Olga and Baruch Schatz, 
and to faithful friends: Betzalel and Zohara – with a 
loving heart: Avigdor. Tel-Aviv, . . ”.
The book brings up Ha-Meiri’s WWI experiences as 
a minor officer for the Austro-Hungarian Empire. 
He talks in the first person about his experiences as 
a young intellectual Jew who writes and takes part 
in the intellectual bohemian circles of Budapest and 
gets drafted to fight the War.  pp. . cm. Good 
condition. Slightly damaged, loose binding.

Opening Price: $120
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452. "כל הדרכים הן מוליכות לרומא" – כתב-היד המקורי 
– איטליה, 1944

יצחק  מאת  דואט)",  (מעין  הדרכים...  "כל  השיר  של  המקורי  כתב-היד 
 ,(Bari) בארי   .(1906-1979) שאול  בן  יצחק  של  העט  (שם  יצחק 

איטליה, סוף 1944. 
השיר נכתב עבור להקת הזמר והבידור של הבריגדה היהודית, "מעין 
זה", בעת שהותו של בן-שאול כחייל הבריגדה היהודית באיטליה. "כל 
בידי  בוצע  הלהקה,  של  ביותר  הידועים  השירים  לאחד  היה  הדרכים" 
הבריגדה  וחיילי  ניצולי-שואה  בפני  והוצג  ידין,  ויוסף  מרון  חנה  חבריה 
לשער  המגיע  מאוהב  חיילי-בריגדה  זוג  על  מספר  השיר  באיטליה. 
טיטוס בשעת-לילה לקראת סוף המלחמה ומתפעל מהמעמד, אך גם 

מתגעגע הביתה. [3] דפי-מחברת, 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $150

452. “All Paths Lead to Rome” – Original 

Manuscript – Italy, 1944 

Original manuscript of the poem “All paths… (du-
et-like)”, by Yitzchak Yitzchak (literary pseudonym 
used by Yitzchak Ben Shaul ( - ). Bari, Italy, 
late .
The song was written for the Jewish Brigade troupe 
of music and entertainment in Italy. “All Paths – Kol 
Ha-Derachim” was one of the most famous songs 
of that troupe, and was performed by its members 
Chana Meron and Yosef Yadin. The song tells the 
tale of two Brigade soldiers in love who reach the 
gate of Titus in the dark of night, sometime towards 
the end of the war, expressing their awe of the 
moment but also their yearning to return home. [ ] 
Notebook leaves, cm. Good condition. Stains. 

Opening Price: $150

453. י"ח רבניצקי – כתב-היד של "שירי אבן-גבירול"
שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול, מוגהים ומבוארים ע"י ח. נ. ביאליק וי. 
ח. רבניצקי. מחברת בכתב-ידו של יהושע חנא רבניצקי, [ראשית שנות 

ה-20]. כרך ראשון, שירי חול. 
מחברת כתב-יד, טיוטת הכרך הראשון של שירי רבי שלמה אבן-גבירול, 
אשר קובצו על-פי ספרים וכתבי-יד, נסדרו, הוגהו ובוארו בידי חיים נחמן 
ביאליק ויהושע חנא רבניצקי וראו אור בהוצאת "דביר", תל-אביב-ברלין 

בשנת תרפ"ד 1924. 
 31 וכוללת  רבניצקי  חנא  יהושע  של  בכתב-ידו  כולה  כתובה  המחברת 
המחברת  באמצע  וביאורים.  הערות  וללא  מנוקדים  אינם  רובם  שירים, 
שער בכתב-יד: "שירי כבוד וידידות לידועי שם". [91] עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $2500

453. Y. H. Ravnitzky – Manuscript of "Ibn Gabirol 

Poems"  

Poems by Shlomo Ben Yehuda Ibn Gabirol, with 
proofreading notes and comments by H.N. Bialik 
and Y. H. Ravnitzky. Notebook handwritten by 
Yehoshua Hana Ravnitzky [early 's]. First 
volume, non-religious poems.
Handwritten notebook, first volume draft of poems 
by Rabbi Shlomo Ibn Gabirol, gathered according 
to books and manuscripts, arranged, proofread 
and commented on by Haim Nahman Bialik and 
Yehoshua Hana Ravnitzky and published by "Dvir", 
Tel-Aviv-Berlin in .
All of the notebook is handwritten by Yehoshua 
Hana Ravnitzky and includes  poems, most of 
them not vowelized and with no comments and no 
interpretations. A handwritten title in the middle of 
the notebook reads: "Songs of honor and friendship 
to well-known people". [ ] pp, cm. Good condition.

Opening Price: $2500
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454. A Manuscript – A Humorous Play – 

Germany, the 19th Century 

Dialect Ind Yiddishes Geshir Noveleten in Mader 
Oiga--n, ein Dramatiche Bild. A handwritten 
humorous play. [Germany, the th century]. 
Yiddish-Deitsch.
Amongst the characters involved: a rabbi, rebbetzin, 
uncle, beadle, magid and doctor. A handwritten 
play, part in rhyme, divided into  short acts; in the 
middle of the manuscript, the beginning of an ad-
ditional play appears. [ ], . cm. Good condition. 
Minor tears and folds to first and last leaf margins. 

Opening Price: $250

454. כתב-יד – מחזה היתולי – גרמניה, המאה ה-19
איין  אויגא--ן,  מדער  אין  נובעלעטען  געשיר  יידישעס  אינד  דיאלקט 
ה-19].  המאה  [גרמניה,  בכתב-יד.  היתולי  מחזה  בילד.  דראמאטישע 

יידיש-דייטש.
מחזה  ודוקטור.  מגיד  שמש,  דוד,  ֶרֶּבִצין,  רב,  המשתתפות:  הדמויות  בין 
בכתב-יד, חלקו בחרוזים, מחולק ל-14 מערכות קצרות; באמצע כתב-
היד מופיעה ראשיתו של מחזה נוסף. [66], 18.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים 

קלים וקפלים בשולי הדפים הראשונים והאחרונים. 

פתיחה: $250

455. Eichman in Jerusalem – Arendt – Edited 

Translation Ready for Print 

Eichman in Jerusalem, a Report on the Banality of 
Evil, by Hannah Arendt. Corrected and extended 
edition. Edited and translated manuscript, ready 
for print, by Boaz Evron. The book is a compilation 
of notes written by Jewish philosopher Hannah 
Arendt ( - ) who was sent by the “New-
Yorker” journal to cover the Eichman trial.
Different translation was first published in Hebrew 
in ; the present manuscript is fully translated, 
typewritten and contains numerous remarks and 
editing rectifications by journalist, publicist and 
translator Boaz Evron. “Appendices” – bits from 
previous editing work and non-edited duplicated 
parts of the printed manuscript – are enclosed to 
the end. [ ],  leaves + [ ] “Appendices” leaves, 
all in the original cm file and with the translator’s 
remarks on its spine. Good condition.

Opening Price: $500

455. אייכמן בירושלים – ארנדט - תרגום ערוך ומוכן 
לדפוס 

אייכמן בירושלים, דין וחשבון על הבנאליות של הרע, מאת חנה ארנדט. 
מהדורה מתוקנת ומורחבת. כתב-יד ערוך, מתורגם ומוכן לדפוס, מאת 

בועז עברון. 
ארנדט  חנה  היהודיה  הפילוסופית  של  רשימותיה  את  כונס  הספר 
עתון  מטעם  כשליחה  אייכמן  משפט  את  שסיקרה   ,(1906-1975)

ה"ניו-יורקר". 
תרגום  לפנינו  בשנת 2000;  לראשונה  בעברית  אור  ראה  אחר  תרגום 
מאת  רבים  ותיקוני-עריכה  הערות  עם  במכונת-כתיבה,  מודפס  מלא, 
העתונאי, הפובליציסט והמתרגם בועז עברון. בסופו מצורפים "יָתרֹות" 
ללא  המודפס,  כתב-היד  של  כפולים  וחלקים  קודמת  קטעי-עריכה   –
עריכה. [5], 260 דף + [124] דפי "יתרות", כולם בתיקייה מקורית 35 ס"מ, עם 

הערותיו של המתרגם על שדרתה. מצב טוב. 

פתיחה: $500

456. כתב-יד – תיאוריה של משוואות אלגבריות - 
ליאופולד קרוֶנֶקר

 Theorie der algebraischen Gleichungen, Prof.
- Leopold Kronecker, Winter. גרמנית.

היהודי- והלוגיקן  המתמטיקאי  של  עבודתו  בכתב-יד,  עבה  כרך 
לפרופסור  נתמנה  קרונקר   .(1823-1891) קרונקר  ליאופולד  גרמני 
באוניברסיטת ברלין בשנת 1883; בין תלמידיו בברלין נמנה ליאו מוצקין, 
קרונקר  הציונית.  לפעילות  התמסרותו  לטובת  מהלימודים  פרש  אשר 
המספרים  חשיבות  על  תיאוריה  פתח  הרצף,  מושג  לפיתוח  תרם 

השלמים. המנוח המתמטי "הדלתא של קרונקר" קרוי על שמו. 
לא נודע לנו האם הכתב הוא כתב-ידו של קרונקר; בספרית אוניברסי־
טת שטרסבורג נמצא כרך כתב-יד בעל תוכן זהה, ראה חומר מצורף. 
שדרה  ורופפת,  בלויה  מקורית,  כריכה  טוב.  מצב  ס"מ.   20.5 עמ',   593  ,[1]

מנותקת. 

פתיחה: $500
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457. הסתדרות האזרח – אוסף מסמכים, 1919
5 מכתבים מאת הסתדרות האזרח ביפו אל הסתדרות "האכר הצעיר" 

בפתח-תקוה + פרוטוקול אסיפת הסתדרות האזרח, 1919.
התקיימה  מדינית-עממית]  [הסתדרות  האזרח"  "הסתדרות  מפלגת 
המעמד  מן  אזרחים  התאגדות  ליצור  ושאפה   1918-1921 בשנים 
הבינוני בעלי מקצועות חופשיים, סוחרים, עצמאיים ומעסיקים;  ארגון 
שיעמוד כנגד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, שייצגה 
את מעמד הפועלים. מייסדי המפלגה היו מאיר דיזנגוף ובצלאל יפה, 
ובבחירות לאסיפת הנבחרים הראשונה בשנת 1920, זכתה לייצוג של 
שלשה צירים. בין עקרונותיה, כפי שעולים מן הפרוטוקול שלפנינו, היו 
"סדור החיים המדיניים, הישוביים והחברתיים בהתאם לעקרי השויון 
והחפש; עבודה עצמית של הישוב המאורגן...; חנוך מדיני בקרב כל 
שדרות העם והשתתפות רחבה בחיים המדיניים והמקומיים; החזקת 

יחוסים טובים בין היהודים ושאר תושבי הארץ" ועוד.
ד"ר  ביניהם:  העברי,  ביישוב  בולטות  דמויות  מספר  נמנו  חבריה  בין 
יעקב  פוחובסקי,  ד"ר  אבושדיד,  ד"ר  סמילנסקי,  דיזנגוף,  מאיר  צפרוני, 

שלוש, דוד ילין, ואחרים.
בפילוס  קשייהם  את  ההסתדרות  חברי  מעלים  שלפנינו  במכתבים 
דרכם הפוליטית ומציאת דריסת-רגל ב"ועד הזמני" אשר נועד לכונן את 
ה"אספה המיסדת", אל-מול הכוחות הפוליטיים של מפלגות הפועלים 
בקביעת  הצורך  את  מזכירים  כמו-כן,  ו"החרדים";  "המזרחי"  האחרות, 
תקנות ואישורן, הרחבת הפעילות לאזור הגליל, קבלת חברים חדשים, 

ועוד. גודל ומצב משתנים. חלקו התחתון של הפרוטוקול קרוע ואינו קריא. 

פתיחה: $1000

457. Histadrut HaEzrach –  Documents, 1919  

 Letters from Histadrut HaEzrach in Jaffa to 
Histadrut "HaIkar HaTza'ir" in Petach Tikva + 
Protocol of a Histadrut HaEzrach meeting, .
"Histadrut HaEzrach" party [a political party] which 
existed during the years -  and expected to 
engage citizens of the middle-class, professionals, 
merchants, self-employed and employers; an or-
ganization against the Histadrut HaOvdim BeEretz 
Israel which represented the working class. The 
founders of the party were Meir Dizengoff and 
Bezalel Yaffe, in the elections for the first Assembly 
of Representatives in , it was represented 
by three delegates. Amongst its principles were 
"organizing political and social life according to 
the principles of equality and freedom…political 
education and wide participation in the local and 
political life; maintaining good relations between 
Jews and other inhabitants of the country". In the 
letters the Union's members raise their problems 
in paving their political road and setting a foot in 
the "Temporary Committee" which was about 
to establish the "Founding Assembly"; a need to 
establish regulations and confirm them, to widen 
activity to the Galilee, accepting new members, 
and more. Various sizes and conditions. Lower part of 
the protocol is torn and illegible.

Opening Price: $1000

456. Manuscript- Theory of Algebraic Equations 

– Leopold Kronecker

Theorie der algebraischen Gleichungen, Prof. 
Leopold Kronecker, Winter - . German.
Thick handwritten volume, work of the Jewish-
German mathematician and logician Leopold 
Kronecker ( - ). Kronecker was appointed 
professor at the University of Berlin in  (Leo 
Motzkin was one of his students there) Kronecker 
contributed to the development of the notion of 
continuity and developed a theory on the importance 
of whole numbers. The mathematical terminology 
“Kronecker’s Delta” was coined after his name. 
It is unknown to us whether the handwriting of the 
manuscript is Kronecker’s; a manuscript volume 
with identical content is at the library of the 
University of Strasbourg, see enclosed material. [ ], 

pp. . cm. Good condition. Worn, loose, original 
binding, detached spine.

Opening Price: $500
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458. "Alef" Periodicals and "HaIvrim HaTze'irim" Documents

Documents related to the "HaIvrim HaTze'irim" ["HaKena'anim"] Movement.
- . Three issues of the periodical "Alef", edited by Aharon Amir. Issues num-

bers  (November ),  (January ),  (February ).
- . Five documents: "Some facts and conclusions from literature recently dis-

tributed relating to the mentioned member", by "Kevutzat Haverim Tze'irim"; 
invitation to a coffee-shop in Jerusalem, ; invitation to the founding session 
of "Merkaz HaIvrim HaTze'irim" in Tel Aviv,  (opening speech: A. Amir, A. 
Shelach [Yonatan Ratosh]); "Declaration" form of consent concerning the move-
ment's platform and goals; a printed letter from the "Alef" editorial staff, enclosed 
with issue no. , including a subscription form.

The "Alef" periodical of the "HaIvrim HaTze'irim" 
movement (formerly "Ha'Va'ad LeGibush HaNo'ar 
HaIvri") was published and edited by Aharon 
Amir and Yonatan Ratosh together with various 
movement members, including Adaya Horon 
(A.G. Horon), Uzi Ornan [Ratosh's brother], Amos 
Keinan, Binyamin Tamuz and others. The move-
ment was founded in  and reached its peak 
in the s, influencing political thought, art, lit-
erature and the intellectual life in Eretz Israel and 
the State of Israel. Its members wished to draw a 
direct link between people who lived in Eretz Israel 
in the second millennium BC and the Jewish people 
in Eretz Israel in the th century, trying to create 
an old-new culture and to disengage from Jewish 
tradition. The name "Kena'anim" was given to the 
group, ironically, by the poet Avraham Shlonsky. 
Issue no.  included in this lot details the move-
ment's platform and goals concerning various 
aspects of life. A total of  non-consecutive issues 
were published between - . 

Size and condition varies.

Opening Price: $150

458. כתבי עת "אלף" ומסמכים מתנועת "העברים הצעירים"
מסמכים הקשורים לתנועת "העברים הצעירים" ["הכנענים"]. 

1-3. שלשה גליונות כתב העת "אלף", בעריכת אהרן אמיר. גליון יא, נובמבר 1951. יב, ינואר 1952. יח, פברואר 
 .1953

"קבוצת  מאת  לאחרונה",  המופצת  מהספרות  הנדון  לחבר  ומסקנות  עובדות  "מספר  מסמכים:  2-6. חמשה 
העברים  "מרכז  של  היסוד  לאסיפת  הזמנה   ;1951 בירושלים,  קפה  בבית  לפגישה  הזמנה  צעירים";  חברים 
הצעירים" בתל אביב, 1951 (דברי פתיחה: א. אמיר, א. שלח [יונתן רטוש]; טופס "הצהרה" להסכמה על מצע 

התנועה ומטרותיה; מכתב מודפס ממערכת "אלף", אשר צורף לגליון ג', כולל ספח הרשמה למנויים. 

כתב עת "אלף" של תנועת "העברים הצעירים" (לפנים "הוועד לגיבוש הנוער העברי"), ראה אור ונערך בידי 
אהרן אמיר ויונתן רטוש יחד עם אנשי התנועה ומקורבים אליה, כמו עדיה חורון (ע. ג. חורון), עוזי אורנן [אחיו 

בשנת  נוסדה  התנועה  ואחרים.  תמוז  בנימין  קינן,  עמוס  רטוש],  של 
המאה  של  הארבעים  בשנות  ישראל  בארץ  לשיאה  הגיעה   ,1939
ה-20, והשפיעה על המחשבה הפוליטית, האמנות, הספרות וחיי הרוח 
בארץ ישראל ובמדינת ישראל. אנשיה ניסו ליצור קו ישיר בין העמים 
שחיו בארץ ישראל באלף השני לפני הספירה, ובין העם העברי בארץ 
ישראל במאה העשרים, תוך ניסיון ליצור תרבות חדשה-ישנה, ולהת־
אירוניה  מתוך  לקבוצה,  ניתן  "כנענים"  השם  היהודית.  מהמסורת  נתק 
מופי־ שלפנינו,  יא  בגליון  שלונסקי.  אברהם  המשורר  ידי  על  מסוימת, 
עים מצע התנועה ונוסח "קול קורא" ובו ניסוחים של מטרות ברורות 
בתחומי החיים השונים. הופיעו 19 גליונות באורח בלתי סדיר, בין השנים 

 .1948-1953

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150
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460. ד"ר מרטין נתן ובני משפחתו – אוסף מכתבים
אוסף מכתבים שנשלחו אל ד"ר מרטין נתן, רעייתו לאּורה ובנם עמוס, 

שנות ה-30 עד שנות ה-50.
בתל- והתיישבו  בשנת 1933  מברלין  ישראל  לארץ  עלו  נתן  משפחת 
בעיות  משפחתיים,  בעניינים  השאר,  בין  עוסקים,  המכתבים  אביב. 
התקופה, גורל עולי גרמניה בארץ ישראל, בעיות קליטה, שאלות פי־
צויים עבור רכוש שנשאר בגרמניה, ועוד. חלק קטן מן המכתבים נשלח 
לבני המשפחה בברלין, טרם עלייתם לארץ. סה"כ למעלה מ-60 מסמכים, 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150

461. המורה יצחק גור-אריה – אוסף תצלומים ומסמכים 
– תל-אביב

ארץ  (פיקנגור).  גור-אריה  יצחק  המורה  ותצלומים,  מסמכים  אוסף 
ישראל ומזרח אירופה, שנות העשרה עד שנות ה-40. 

ונפטר  בשנת 1923  לארץ  עלה  בשנת 1889,  בוואהלין  נולד  גור-אריה 
האוד־ ובישיבה  ליטא  בבריסק,  בישיבה  למד  בשנת 1957.  בתל-אביב 

באקדמיה  לימודיו  את  סיים  וביאליק;  קלויזנר  של  בימיהם  סאית, 
באוניברסיטה  המשפט"  "תורת  בלימודי  החל  בפטרסבורג.  העברית 
לעזוב  מוכרח  היה  ברוסיה",  המדיניים  המאורעות  "בשל  אך  באודסה, 
את אודסה, ואת הלמודים. עבד בתל-אביב כמורה בבית הספר התיכוני 

למסחר, חבר מספר חוברות.
האוסף כולל: 40 תצלומים, רבים מהם תצלומים קבוצתיים גדולים של 
הצלם  של  מיסודו  פרוגרס",  "צלמניה  חתומים  חלקם  בית-ספר,  ילדי 
טרם  שצולמו  תצלומים  ביניהם  קרטון;  על  ומודבקים  סוסקין,  אברהם 
כתב-יד  רשימות  מכתבים,  ביניהם:  שונים,  מסמכים   28 לארץ;  עלייתו 
של  תעודת-מניה  אירופה,  במזרח  ערים  ותולדות  גיאוגרפיה  בנושא 
על  רשימת-בקורת  ה-20,  הציוני  הקונגרס  תכניית  עם",  "בית  חברת 
"שיר השירים" עם איוריו של זאב רבן, כרטיס-כניסה לועידה הראשונה 
של צירי המורים העבריים ברוסיה (תרע"ז); 4 חוברות מודפסות, שחבר 

גור-אריה. סה"כ כ-70 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

460. Dr. Martin Nathan and his Family –

Collection of Letters 

Collection of letters sent to Dr. Martin Nathan, his 
wife Laura and their son Amos, s- s.
The Nathan family made aliya to Eretz Israel from 
Berlin in  and settled in Tel Aviv. The letters 
deal, amongst other issues, with family matters, 
problems of the period, the destiny of German Jews 
in Eretz Israel, absorption problems, compensation 
payments for property left in Germany, and more. A 
few letters were sent to family members in Berlin, 
prior to the family making aliya to Eretz Israel. Over 

 documents in all, sizes and conditions vary.

Opening Price: $150

461. Teacher Yitzchak Gur-Aryeh – Collection of 

Photos and Documents – Tel-Aviv

Collection of documents and photographs from 
teacher Yitzchak Gur-Aryeh (Pikengur). Erez Israel 
and Eastern Europe, ’s- ’s.
Gur-Aryeh was born in Volhynie in , he moved 
to Israel in  and passed away in Tel-Aviv in 

. Learned at the Brisk Yeshiva in Lithuania and 
at the Odessa Yeshiva around the time of Klausner 
and Bialik; graduated from the Petersburg Hebrew 
Academy. Began studying law at the University of 
Odessa, but was forced to flee Odessa and drop his 
studies due to “the political events affecting Russia”. 
Taught at the Tel-Aviv High School of Business and 
authored several pamphlets. 
The collection includes:  photographs, most of 
which are group photos taken with the schoolchil-
dren and are glued on cardboard; some photos were 
taken before he moved to Israel;  various docu-
ments including: letters, handwritten Geography 
and Eastern European History notes, a member-
ship certificate from the “Beit-Am” company, the 
program of the th Zionistic Congress, a review 
of “Shir-Ha-Shirim” with illustrations by artist Ze’ev 
Raban, an admission ticket to the first convention 
of the Hebrew Teachers of Russia ( );  printed 
booklets authored by Gur-Aryeh. About  items 
total, varying sizes and condition.

Opening Price: $300

459. בימ"ס ספרים "דרום" – מיכל רבינוביץ – אוסף 
מסמכים

18 מסמכים ומכתבים, מאת ר' מיכל רבינוביץ, תלמיד חכם ומו"ס, בעל 
בית-מסחר והוצאת ספרים "דרום", רחוב בן-יהודה, ירושלים.

בין המסמכים: קטלוג הספרים ש"מכירתם הראשית" בבימ"ס "דרום"; 
מכתב בכתב-יד לבלשן יצחק אבינרי; מכתבים לד"ר פלטיאל דיקשטיין 
העברי";  "המשפט  ספרו  מכירת  בדבר  "דרום",  ובין  בינו  וחוזה  (דייקן) 
שאלון מטעם "ברית ראשונים" המיועד לותיקי העסקנים הציונים, עליו 

השיב בכתב-יד ר' מיכל רבינוביץ. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

459. "Darom" Book Store – Michal Rabinovitz – 

Collection of Documents  

 Documents and letters, by Rabbi Michal 
Rabinovitz, scholar and bookseller, owner of 
"Darom" book store and publishing house, Ben 
Yehuda street, Jerusalem.
Amongst the documents: catalogue of books sold 
mainly by "Darom"; handwritten letter to the lin-
guist Yitzchak Avineri; letters to Dr. Paltiel Dickstein 
(Daikan) and an agreement between him and 
"Darom" concerning the sale of his book "HaMishpat 
HaIvri"; Questionnaire for Zionist activists issued by 
"Brit Rishonim" which Rabbi Michal Rabinovitz filled 
out in handwriting. Size and condition varies.

Opening Price: $200
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462. דואר בתקופת המנדט - סניף הדואר בראשון-לציון, 
שנות ה-20-40

760 מסמכים המסודרים בשש תיקיות-מסמכים, סניף הדואר המנדטורי 
בראשון לציון, סוף שנות ה-20 עד שנות ה-40. 

עיקר המסמכים בתיקיות הנם חוזרים ומכתבים שנשלחו לסניף הדואר 
בראשל"צ ולסניפי דואר נוספים, ממנהל שירותי הדואר בחיפה, ובהם 
המ־ שונות,  לפניות  בנוגע  מענה  ימי-איסוף,  תעריפים,  שונות:  הנחיות 

שקפים תמונה כוללת של פעילות סניף הדואר במושבה בימי המנדט 
הבריטי. גודל משתנה, מצב טוב עד טוב מאד. 

פתיחה: $200

462. British Mandate Post -  Rishon LeZion Post 

Office, 1920's – 40's 

 Documents filed in six document-folders, the 
mandatory post-office of Rishon LeZion, late 's 
to 's.
Most of the documents are circular letters sent to 
Rishon LeZion post-office and to other post-offices, 
by the director of postal services in Haifa with 
information and various instructions: tariffs, mail-
collection days, responses to different requests 
etc. The documents reflect the general activity of 
the post-office in Rishon LeZion during the British 
Mandate. Size varies, good to very good condition.

Opening Price: $200 461
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463. פסנתרי הכחול – אלזה לסקר שילר
Mein Blaues Klavier, Else Lasker Schüler [פסנתרי הכחול, 
אלזה לסקר שילר]. הוצאת "תרשיש", ירושלים, 1943. מהדורה ראשונה.
ספרה האחרון של המשוררת, אשר ראה אור בחייה. נדפס על-ידי ד"ר 
משה שפיצר בהוצאת "תרשיש", בעיצוב ובאיכות האופיניים למו"ל. נדפס 
על  האיור  ממוספר.  אינו  שלפנינו  העותק  עותקים.   330 בת  במהדורה 
הכריכה נעשה בידי המשוררת. [2], 45 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב, למעט השדרה 

החסרה (אופיני לכל עותקי הספר). חלק מהשדרה מצורף, לצורך שיקום.

פתיחה: $1500

464. ביבליותיקה עברית – ורשה, 1897-1905 – סט שלם
50 כרכים, סדרת "ביבליותיקה עברית" [בעריכת בן-אביגדור]. הוצאת 
בכ־ שלם,  סט  תרנ"ז-תרס"ה 1897-1905.  ורשה-פיעטרקוב,  "תושיה", 

ריכות זהות.
הסדרה כוללת מבחר יצירות עבריות מקוריות, של מיטב סופרי ומשו־
שטיינברג,  אש,  שלום  כהן,  יעקב  טשרניחובסקי,  (ביאליק,  ישראל  ררי 
ברדיצ'בסקי, ואחרים), לצד תרגומים מספרות העולם: ז'אן ז'אק רוסו, 

463. Mein Blaues Klavier – Else Lasker Schüler – 

Rare First Edition 

Mein Blaues Klavier [My Blue Piano], Else Lasker 
Schüler. Jerusalem: “Tarshish”, . First edition.
The author’s last book published during her lifetime. 
Printed by Dr. Moshe Spitzer's “Tarshish” publishing 
house with the publisher’s typical outstanding qual-
ity and design. An un-numbered copy from a limited 
edition of  copies. The cover is illustrated by the 
author. [ ], pp, cm. Good condition, except for 
the detached and partially-missing spine (characteristic 
to all the copies of this edition). The remainder of the 
spine is enclosed for restoration purposes.

Opening Price: $1500

464. Bibliothecka Ivrit – Warsaw, 1897-1905 – 

Complete Set 

"Bibliothecka Ivrit" series (edited by Ben-Avigdor) 
in  volumes. Warsaw-Pietrekov: "Tushia", -

. Complete set, identical bindings.
The series includes selected Hebrew works by leading 
Hebrew poets and authors (Bialik, Tchernichovsky, 
Ya'akov Cohen, Shalom Ash, Steinberg, Berdichevsky, 
and others), as well as translations of works by Jean-
Jacques Russo, Emil Zola, Heinrich Heine and more.
The series was edited by Avraham Leib Shalkovitz 
("Ben Avigdor", - ), a Jewish author, writer 
of children's books and editor, and a pioneer 
publisher of Modern Hebrew literature in Eastern 
Europe. One of the founders of the "Achiassaf" 
publishing house, in  he founded the "Tushia" 
publishing house that published hundreds of books 
for Hebrew readers. Ownership inscription and ink 
stamps of Dr. Shmuel Rappaport of Vienna appear 
in one of the volumes. cm. Most volumes are in 
good to very good condition. Included are two vol-
umes from the "Bibliothecka Gedolah" series.

Opening Price: $600

ספרות וכתבי-עת, ביבליוגרפיה ומחקר 
LITERATURE AND PERIODICALS, BIBLIOGRAPHY AND RESEARCH

אמיל זולא, היינריך הינה, ועוד.
הסדרה נערכה בידי אברהם ליב שלקוביץ ("בן אביגדור", 1867-1921) 
– סופר עברי, סופר ילדים ועורך, מחלוצי המו"לות העברית המודרנית 
במזרח אירופה. היה ממייסדי הוצאת הספרים "אחיאסף", ובשנת 1896 
ייסד את הוצאת הספרים "תושיה", שפרסמה מאות כותרים לקוראים 
עבריים. באחד הכרכים רישום בעלים וחותמת של ד"ר שמואל רפפורט 
שני  מצורפים  מאד.  טוב  עד  טוב  במצב  הכרכים  מרבית  ס"מ.   18 מוינה. 

כרכים מסדרת "ביבליותיקה גדולה". 

פתיחה: $600
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465. ידיעות המכון לחקר השירה העברית – ששה כרכים
וירושלים,  ברלין  שוקן,  הוצאת  העברית.  השירה  לחקר  המכון  ידיעות 
תרצ"ג-תש"ו 1933-1945. ששה כרכים. הכרך הראשון חלקו בגרמנית, 

שאר הכרכים בעברית בלבד.
זלמן  שלמה  בידי  ב-1930  בברלין  נוסד  העברית  השירה  לחקר  המכון 
שוקן ובראשו עמד חיים ברודי. בין חברי המכון נמנו מנחם זולאי ודוד 
אנשי  הדפיסו  השונות,  בגניזות  שנמצאו  שירה  כתבי  אלפי  מתוך  ילין. 
המכון את כתביהם של גדולי השירה המוקדמים (אבן עזרא, ר' יהודה 
הלוי, ר' מאיר אבולעפיה ועוד), יחד עם מחקר מקיף על סגנון הכתיבה 
והשפה העברית. 6 כרכים: 197; 398; 225; 304; 316; 348 עמ', 23 ס"מ. מצב 

טוב. מעט פגעי עש בכריכות.

פתיחה: $150

465. Bulletin of the Institute for the Research of 

Hebrew Poetry – Six Volumes

Bulletin of the Institute for the Research of Hebrew 
Literature. Berlin and Jerusalem: Schocken, -

. Six volumes. First volume partly in German, 
the others in Hebrew only.
The Institute for the Research of Hebrew Poetry, 
founded in Berlin in  by Shlomo Zalman 
Schocken, was headed by Haim Brody. Amongst its 
members were Menachem Zulay and David Yellin. 
Of thousands of poetry manuscripts found in dif-
ferent Genizot, the institute printed the works of 
the leading early poets (Ibn Ezra, Rabbi Yehudah 
HaLevy, Rabbi Meir Abulafia and others), combined 
with an extensive research of writing styles and 
the Hebrew language. Six volumes: ; ; ; 

; ; pp, cm. Good condition. Slight moth 
damage to the bindings.

Opening Price: $150

466. מאספים ספרותיים נדירים – אודסה / לודז'
1. משואות, מאספים לשאלות הזמן לדברי עיון וספרות, ספר ראשון, 
 .[1919] תרע"ט  אודסה,  "אמנות",  הוצאת  גליקסון.  מ.  ד"ר  בעריכת 
בהשתתפות מיטב המשוררים והסופרים העבריים. איורים מאת יעקב 

אפטר. נדפס בתקופת המהפכה, לא יצאו חוברות נוספות. 
2-3. דער אויפגאנג, ליטערארישער זאמלבוך. הוצאת לאזאר קאהאן, 
לודז', 1921. יידיש. בין המשתתפים: אהרן צייטלין, נחמן מייזל, י. י. זינגר, 
משה ברודרזון, יצחק קצנלסון. ♦ כרוך עמו: ערנסט און שפאס, א אז־
מלונג פון פעליטאנען, סאטירען און הומארעסקען. לודז', 1913. מאסף 

לפיליטונים, סטירה והומורסקות. כריכה מפורקת. 

גודל משתנה, מצב טוב. מאוסף ד"ר ישראל מהלמן.

פתיחה: $200

466. Rare Literary Anthologies – Odessa/Lodz

. Masuot, Anthology of Current Issues for Study 
and Literature, Part . Edited by Dr. M. Glickson. 
Odessa: Omanut, . Includes contributions by 
some of the best Hebrew poets and authors of 
the period. Illustrations by Ya'akov Apter. Printed 
during the Bolshevist revolution, after which no 
more issues were published.

- . Der Oifgang, Literature Zamlbuch. Lodz: Lazar 
Kahn, . Yiddish. Amongst the participants: 
Aharon Zeitlin, Nachman Meisel, Y. Y. Singer, Moshe 
Broderson, Yitzchak Katzenelson. ♦ Bound with: 
Ernst un Shpass, A Azmalong fun Felitanen, Satirin 
un Humoreskan. (An Anthology of Feuilletons, 
Satire and Humor.) Lodz, . Detached cover. 

Varied size, good condition. From Dr. Yisrael 
Mehlman's collection. 

Opening Price: $200

464
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האק־ הבעיות  מן  לכמה  לפה  אפוא  היה  "'שי-של-ספרות' 
טואליות, שהעסיקו את הישוב העברי באותם ימים. התנאים 
ההדפסה  מקומות  בין  הטילטול  לאור:  יצא  שבהם  המיוחדים 
אלכסנדריה;  קהיר,  רמלה,  ירושלים,  יפו,   – השונים  והעריכה 
הצורך לתרגם לאנגלית את כל המאמרים כדי לקבל את רשיון 
של  גיוסם  הפצה,  לקשיי  שגרמו  התחבורה,  קשיי  הצנזורה; 
כמה מן הכותבים לצבא; ניתוק חלקה הדרומי של א"י מצפונה; 
שיתופם של גורמים בארץ ומחוצה לה בהופעת כתב-העת – כל 
אלה ואחרים הקיפוהו באווירה מיוחדת במינה. מחמת תנאים 
כבר  הופעתו  לאחר  אחדות  ושנים  רבים,  לידי  הגיע  לא  אלה 
ידועים  וזכרו  שמו  אין  שבימינו  לומר,  צורך  ואין  ונשכח.  הלך 

אלא לחוקרים מובהקים של אותה תקופה וספרותה.

בהסטוריה  מפנה  בשעת  לאור  'שי-של-ספרות'  יצא  כאמור, 
של ארץ-ישראל בכלל ושל הישוב העברי בפרט, בשעה שעבר 
השלטון מיד ליד, מידי התורכים לידי האנגלים. ואולם, בעוד 
הצפוני של א"י נתון עדיין בעול השלטון התורכי, כבר  חלקה 
האנ־ בידי  שנכבש  ארץ-ישראל,  של  בדרומה  מתארגן  החל 
הופעתו  לקראת  השונים  מוסדותיו  על  העברי  הישוב  גלים, 
המובהקים  הביטויים  אחד  החדש.  המשטר  לפני  העצמאית 
ספרותי  ומוסף  לחדשות  עברי  עיתון  של  ייסודו   – היה  לכך 

שבועי בצידו."

לשבועון  סיפרותי  מוסף   – ספרות  של  "שי  לספר  הדבר  פתח  מתוך 
לדפוס  הביאה  צילום.  מהדורת  מהארץ' (תרע"ח-תרע"ט) –  'חדשות 
תל-אביב,  אוניברסיטת  עקד,  הוצאת  גוברין.  נורית   – מבוא  והקדימה 

.1973

467. שי של ספרות – קהיר, 1918-1919
קהיר,  ציון.  בן  ש'  בעריכת  מהארץ",  "חדשות  לשבועון  ספרות,  של  ַׁשי 

 .1918-1919
מהארץ'  'חדשות  לשבועון  פרס  בתור  שנתנו  גליונות,  "עשרים 

ה'תרע"ח-ע"ט". 
בין המשתתפים: מרדכי טמקין, יעקב קופליביץ, יעקב שטינברג, יהודה 
כריכת  כתמים.  טוב,  מצב  ס"מ.   29 כרך  ואחרים.  דושמן,  ישראל  בורלא, 

קרטון בלויה. מאוסף ד"ר ישראל מהלמן. 

פתיחה: $200

467. Shay Shel Sifrut – Cairo, 1918-1919 

Shay Shel Sifrut, the literary supplement to the 
Palestine News, edited by S. Ben Zion. Cairo, -

. "Twenty issues, given as a prize to the weekly 
'Hadashot MeHaAretz' - ". Contributors 
include: Mordechai Temkin, Ya'akov Kopilevitch, 
Ya'akov Steinberg, Yehuda Burla, Israel Dushman 
and others. Volume, cm. Good condition, stains. 
Worn cardboard binding. From the collection of Dr. 
Israel Mehlman.

Opening Price: $200

468. אברהם בן-יצחק – שירים – מהדורת תרצ"ט
השבועון  לסופרי  "טורים"  מערכת  שי  יצחק.  בן  אברהם  מאת  שירים, 

בתרצ"ח-צ"ט. דפוס "המעתיק", תל-אביב, תרצ"ט [1939]. 
מהדורה ראשונה בדפוס, המאגדת את 13 שיריו של המשורר אברהם 
מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   28 דף,   [18] בלבד.  עותקים  ב-30  נדפס  בן-יצחק. 

כתמים, קו-קפל אנכי, חוברת כרוכה בשרוך. 

פתיחה: $180

468. Avraham Ben Yitzchak – Poems – 1939 

Edition

Poems by Avraham Ben Yitzchak. A gift from the 
editor of the Turim Publishing House to his writers in 

- . Tel Aviv: HaMa'atik Printing Press, .
First edition in print of the  poems by the poet 
Avraham Ben Yitzchak. Only  copies printed. [ ] 
leaves, cm. Good condition. Few stains, vertical 
folding mark, booklet tied with string.

Opening Price: $180

469. המאירי / טלפיר / אצ"ג / רטוש
1. שירי אביגדור המאירי, ספר ראשון, ֲחֵלב ֵאם. הוצאת "הכתב", ירוש־
לים, תרפ"ה [1925]. לפני השער נכרך פורטרט של המאירי, מאת יעקב 
בן-דוב. הסמל ואותיות השער צוירו בידי יעקב בנאור-קלטר. עותק מס' 

1 מתוך 100 עותקים מהודרים.
"זרום",  הוצאת  טלפיר.  גבריאל  מאת  ריתמית,  פואימה  2. ג'ז-ּבנד, 
תל-אביב, תרפ"ז [1927]. חתימת המחבר בדף השער. נדפס באלפיים 

עותקים, עותק ממוספר מתוך מהדורה של 540. 
"סדן",  הוצאת  גרינברג.  צבי  אורי  מאת  בן-הדם,  ונאום  מגן  3. אזור 

ירושלים, תר"ץ 1930. נדפס באלפיים עותקים. 
"אוב",  הוצאת  רטוש].  [יונתן  הלפרין  אוריאל  מאת  ישמעאל,  4. לקבר 
תל-אביב, 1932. הוצאה שניה. הציור על העטיפה מעשה ידי נחום גוטמן. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120
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469. HaMe'eri / Talpir / U.Z.G. / Ratosh

. Avigdor HaMe'eri's Poems, Book , Chalev Em. 
Jerusalem: HaKtav, . Frontispiece portrait of 
HaMe'eri by Ya'akov Ben Dov. Ya'akov Benor-Kalter 
illustrated the title page. Copy no.  of  num-
bered de luxe copies. 

. Jazz-Band, a Rhythmic Poem, by Gavriel Talpir. 
Tel Aviv: Zrom, . Author's signature on title 
page. ,  copies printed, this being a numbered 
copy from an edition of .

. Ezor Magen U'neum Ben HaDam, by Uri Zvi 
Greenberg. Jerusalem: Sadan, . Limited edition 
of ,  copies.

. LeKever Yishmael, by Uriel Halperin [Yonatan 
Ratosh]. Tel Aviv: Ov, . Second edition. Cover 
illustration by Nachum Gutman. 

Opening Price: $120

470. מניה – חבורת סופרים "יחדיו" – אברהם שלונסקי, 
1934

תעודת מניה, חבּורת סֹופרים יחדיו, חברה בע"מ. תל-אביב, 1934.
קלנוע  מנהל  וטיפוגרף,  (מהנדס  ורדימון  ירוחם  של  שמו  על  תעודה 
חבורת  של  אחת,  לירה  בנות  מניות  שש  רכש  כי  המעידה  "מוגרבי"), 
הסופרים "יחדיו". חתומים: המנהל - אברהם שלונסקי, והמזכיר - יצחק 
נורמן, עם חותמת החבורה. על-פי הכתוב, הון החברה עמד על -1000 
לירות ארצישראליות, והיה מחולק ל-980 מניות רגילות בנות 1 לירה 

א"י, ול-20 מניות יסוד בנות 1 לא"י.
נמנו  "יחדיו",  החשובה  המודרניסטית  הספרותית  החבורה  אנשי  בין 
המשוררים אברהם שלונסקי, אלכסנדר פן, נתן אלתרמן, אברהם חלפי, 
לאה גולדברג, אליעזר שטיינמן, ישראל זמורה, ואחרים. 27X19.5 ס"מ. 

מצב טוב. חורי-תיוק. קו-קפל.

פתיחה: $150

470. Stock Certificate – "Yachdav" Society of 

Authors– Avraham Shlonsky, 1934

Stock certificate, Yachdav Society of Authors 
Company Ltd., Tel Aviv, .
Certificate in the name of Yeruham Vardimon (engi-
neer and typographer, manager of the "Mugrabi" 
cinema in Tel Aviv), certifying that he purchased 
six shares in the amount of One Lira each, in the 
"Yachdav" society of authors. Signed by the soci-
ety's manager Avraham Shlonsky, and its secretary 
Yitzchak Norman, with the society's ink-stamp. 
According to the text, the society's capital was 

,  Eretz Israel Lira, consisting of  common 
shares of  Lira each, and  preferred 'foundation' 
shares of  Lira each.
Amongst the members of the important modernist 
literary society "Achdav" were the poets Avraham 
Shlonsky, Alexander Penn, Nathan Altermann, 
Avraham Halfi, Leah Goldberg, Eliezer Steinman, 
Israel Zemora and others. x . cm. Good condi-
tion; filing-holes and crease.

Opening Price: $150

471. יעקב בוטושנסקי / לייויק האלפרן / זיגמונד טורקוב 
/ יעקב גלאנץ

רן)  1. תצלום של יעקב באטאשאנסקי (בוטושנסקי), ה. לייוויק (ַהאלפֶּ
ואדם נוסף. בואנוס איירס, 1936. הקדשה בכתב-ידו של לייוויק, ליעקב 
ביוהנסבורג  נפטר   ,1895 באוקראינה  (נולד  בוטושנסקי  בוטושנסקי. 
1964) – עתונאי, מחזאי וסופר יידי. התיישב בארגנטינה בשנת 1926. 
נסע  בשנת 1936  וסופר,  מחזאי  יידיש,  משורר   – לייוויק (1888-1926) 

כשליח עתון ה"טאג" לבואנוס איירס. 15X10.5 ס"מ, מודבק לקרטון.
מקסיקו,  גלאנץ.  ויעקב  (משמאל)  טורקוב  זיגמונד  של  2. תצלום 
1936. טורקוב (1896-1970) – במאי, שחקן, מחזאי ומעצב במה, מנהל 
תיאטרון אמנותי בווארשא ושחקן בתיאטרון של אסתר רחל קמינסקה. 
גלאנץ (1902-1982) – משורר וסופר יידיש, היגר למקסיקו בשנת 1925 

ונפטר שם. 17.5X12 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150

471. Jacob Botoshansky / Leivick Halpern / 

Zygmunt Turkow / Jacob Glantz   

. Photograph of Jacob Botoshansky, H. Leivick 
(Halpern) and an unidentified person. Buenos 
Aires, . Dedication in Leivick’s handwriting to 
Jacob Botoshansky. Botoshansky (Ukraine  – 
Johannesburg ) was a journalist, playwright 
and Yiddish author who settled in Argentina in . 
Leivick ( - ) was a Yiddish poet, playwright 
and author. He traveled to Buenos Aires in  
as a delegate of the “Tag” newspaper. . x cm, 
mounted on cardboard. 

. Photograph of Zygmunt Turkow (left) and Jacob 
Glantz. Mexico, . Turkow ( - ) – stage 
manager, playwright and stage designer, was the 
director of an artistic theater in Warsaw and acted 
at the theater of Esther Rachel Kaminska. Glantz 
( - ) was a Yiddish poet and author who im-
migrated to Mexico in , where he lived until his 
death. x . cm. Good condition.

Opening Price: $150
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472. דוד אבידן – אוסף מסמכים
הזמנה  אבידן:  דוד  המשורר  של  היוצר  מבית  בדפוס,  מסמכים  אוסף 
לתערוכה; ניירת רשמית ומעטפה של הוצאת "המאה השלושים"; דוד 
אבידן בשלוש שפות – דף לשבוע הספר 1968; הדפס אופסט מהתע־
רוכה "אנמ – אנרגיה משורבטת"; דף לכבוד פסטיבל סרטים בינלאומי 
בברלין, 1980; כרזת-הזמנה לערב "אבידניום" בצוותא, ועוד. 8 פריטים, 

גודל משתנה, מצב טוב מאד.

פתיחה: $100

473. כרזה – הרצאה בנושא השירה העברית החדישה, 
1962 - אבידן

דוד  המשורר  בהשתתפות  החדשה",  הישראלית  השירה  "ערב  כרזה, 
בית  מוקד.  גבריאל  פרופ'  "עכשיו",  העת  כתב  ועורך  והמבקר  אבידן 
התלמיד, פתח-תקווה, פברואר 70X50 .1962 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים 

וקמטים בשוליים. 

פתיחה: $120

472. David Avidan – Collection of Documents

Collection of printed documents by David Avidan, 
including an invitation to an exhibition; official doc-
uments of "The th Century" Publishing House; 
David Avidan in Three Languages – leaflet for the 

 "Book Week", and more.  items, varying size, 
very good condition.

Opening Price: $100

473. Poster – A Lecture on Modern Hebrew 

Poetry, 1962 – Avidan  

Poster, "An Evening of Modern Israeli Poetry", with 
the poet David Avidan and Professor Gavriel Moked, 
critic and editor of the journal "Achshav". Beit 
HaTalmid, Petach Tikva, February . x cm. 
Good condition. Minor tears and creases to margins.

Opening Price: $120

474. הנשר – כתב-עת – למברג, 1866
הנשר, כתב-עת, בעריכת יוסף כהן צדק [כנראה, נדפס כתוספת לכתב-

העת "המבשר"]. למברג, שנה שישית, 1866. 21 גליונות.
הוא  אף  "המבשר",  של   24 גליון  נכרך  בסופו   ;14-24  ,2-11 גליונות 
בעריכת יוסף כהן צדק, למברג, 22 ביוני 1866. בראש הגליון הראשון, 
ורשה,  חזנוביץ,  יוסף  לד"ר  לודוויפול,  אברהם  של  בכתב-ידו  הקדשה 

כסלו תרס"ג. [4] עמ' בכל גליון, 26 ס"מ. כריכה חדשה. 

פתיחה: $200

474. HaNesher – Periodical – Lemberg, 1866

HaNesher, periodical, edited by Yosef Cohen 
Zedek [probably printed as a supplement to the 
"HaMevasser" periodical]. Lemberg, sixth year, 

.  issues.
Issues - , - . Iissue  of "HaMevasser" is 
bound in at the end. Lemberg, June , . On the 
first page of the first issue is a dedication by Avraham 
Ludvipol to Dr. Yosef Hazanovitch, Warsaw, Kislev 

. [ ]pp in each issue, cm. New binding.

Opening Price: $200

475. האמת – העתון הסוציאליסטי העברי הראשון – וינה, 
1877

 Arthur בעריכת  חדשי,  מכתב-עתי   .Die Wahrheit ָהֱאֶמת- 
Freeman, הוא אהרן שמואל ליברמאן. וינה, תרל"ז [1877]. 

העברית,  בלשון  הראשון  הסוציאליסטי  העתון  גליונות  של  שלם  ֵסט 
הכולל עלון בן ארבעה עמודים ושלש חוברות. לא נדפס יותר. 

חוברת א' הוחרמה על-ידי המשטרה בוינה ביום 15 במאי 1877 וליברמאן 
גם  אחר-כך  הדפיס  הרב,  הביקוש  מפני  שניה.  מהדורה  להדפיס  נאלץ 
מהדורה שלישית לחוברת הראשונה. לפנינו עותק מן המהדורה השניה. 
ליברמאן (1845-1880) – מהפכן יהודי, סוציאליסט, סופר, מייסדו ועורכו 
סוציאליסטיים  ומאמרים  כרוזים  מספר  של  ומחברם  "האמת"  של 
חשובים. נעצר בגרמניה בשנת 1879 באשמת ייסוד ארגון בלתי-לגאלי 
ונאסר למשך שנה. עם שחרורו, היגר לארה"ב, שם שם קץ לחייו. 4, 56 
עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. קמטים בדף האחרון של הגליון הראשון. קרעים קלים 

בשולי דפי העלון. נדיר. מאוסף ד"ר ישראל מהלמן. 

פתיחה: $250

472

473
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475. HaEmet – First Hebrew Socialist Periodical 

– Vienna, 1877

HaEmet – Die Wahrheit. Monthly periodical, edited 
by Arthur Freeman (pseudonym of Aharon Shmuel 
Lieberman). Vienna, .
Complete set of issues of the first Hebrew Socialist 
periodical, consisting of a -page leaflet and three 
booklets. 
The first edition of the first booklet was confiscated 
by the Vienna Police on May , , and Lieberman 
had to print a second edition. Due to the high demand 
he later printed a third edition of the first booklet. 
The copy in this lot is from the second edition.
Lieberman ( - ) – Jewish revolutionary, so-
cialist, founder and editor of "HaEmet", and author 
of several proclamations and important socialist ar-
ticles. He was arrested in Germany in , accused 
of founding an illegal organization and imprisoned 
for one year. Upon his release from prison, he 
moved to the USA where he committed suicide. 

, pp, cm. Good condition. Creases to last leaf 
of first issue. Slight tears to borders of leaflet. Rare. 
From the collection of Dr. Israel Mehlman.

Opening Price: $250

476. קטלוג לספרי יידיש – מוסקבה, 1931
קניגא",  "מעזשדונארָאדנאיא  הוצאת  ּביכער,  יִידישע  פון  קאטאלָאג 

מוסקבה, 1931. 
רשימה של 1264 ספרי-יידיש, בסדר א"ב, בחלוקה לפי נושאים. ליד 
כל ספר נקוב מחירו. בסופו מפתח ו-18 פרסומות לכתבי-עת ביידיש. 

על  בכתב-יד  ורישומי-מספרים  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   18 עמ',   [18]  ,140
העטיפה. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $150

476. Yiddish Books Catalogue – Moscow, 1931

Katalog fun Yidishe Bikher. Moscow: Meshdunaro-
dnaja Kniga, . List of ,  books in Yiddish, in 
alphabetical order, divided into topics, with prices. 
At the end is an index and  advertisements for 
periodicals in Yiddish. , [ ]pp, cm. Good condi-
tion. Stains, handwriting on the cover. From the col-
lection of Prof. Chimen Abramsky.

Opening Price: $150

477. Catalogue of the London Jewish Museum – 

London, 1974

Catalogue of the permanent and loan collections 
of the Jewish Museum, London, edited by R. D. 
Barnett. London, . English.
Catalogue divided into categories: The syna-
gogue, holidays, worship at home, personalities. 
Description of the exhibits and over  photo-
graphs in color and black and white. Several news-
paper cuttings and notes tipped in. xxvi, pp, 

cm. Good condition. From the collection of Prof. 
Chimen Abramsky.

Opening Price: $400

477. קטלוג המוזיאון היהודי בלונדון – לונדון, 1974
 Catalogue of the permanent and loan collections
 of the Jewish Museum, London, edited by R. D.

Barnett. לונדון, 1974. אנגלית.
בבית,  האל  עבודת  חגים,  הכנסת,  בית  נושאים:  על-פי  מחולק  קטלוג 
לוחות  ממאתיים  ולמעלה  המוצגים  פירוט  כולל  כללי).  (כולל  ואישים 
צילום בצבע ובשחור לבן.  מספר קטעי עיתון ופתקים מצורפים.        , 

414 עמ', 30 ס"מ. מצב טוב. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $400
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478. יחידה עברית לתחבורה 5. מ. ט. / יחידה עברית 
להובלה 468

המזרח  כוחות  לתחבורה,  עברית  יחידה  ט.  מ.  פסח. 5.  של  1. הגדה 
התיכון. שדה, תש"ב [1942]. הגדה לא מסורתית משוכפלת בסטנסיל, 
ללא איורים. בפתחה הקדמה מעניינת. טו, [1] עמ', 21X16 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים וקמטים. 
[איטליה],   ,468 להובלה]  עברית  [יחידה  י.ע.ל  פסח.  של  2. הגדה 
איורים  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה   .[1944] תש"ד 
 24X16 .ואזכורים רבים למאורעות התקופה. 40 דף בלבד, דף אחרון חסר
ד"ר  מאוסף  וקרוע.  מנותק  אחרון  דף  הדפים.  בשולי  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ. 

ישראל מהלמן. 

פתיחה: $400

"...אדם או ציבור היוצרים משהו באמת ובתמים אינם יכולים 
להיות לא-מאמינים. אולי הדבר המהותי ביותר באמונה היש־

העם  ואלוהיו,  העם  בין  זה  אם  בין  זהות,  תחושת  היא  ראלית 
מתחבט  הזו  הזהות  בתחושת  וקורותיו.  העם  או  והמולדת 

הדור שלנו.

'חילו־ עדה  שבו  החגים  מכל  היחיד  גם  אולי  הוא  הפסח  חג 
מאמינים,  אנשים  עדת  להיות  הופכת  שבקיבוץ  זו  כמו  נית' 
אם אמונה היא תחושת צניעות בפני משהו גדול ממך, זה חג 
שהשמחה בו היא שמחה של קדושה, שיש בה כל האלמנטים 
וגם  ההגדה  בנוסח  ויותר  יותר  לחזור  נטייה  יש  פולחן.  של 
בפולחן החג אל הצורה המסורתית, שכן כשאבדה לנו הנשמה 
היתירה שהיתה בששת ימי החולין, אנו מרגישים יותר געגו־
עים לנשמה היתירה של השבת והחג. אנחנו דור ביניים, דור 
שאין בו נוסח אחד, אבל יש בו נקודות מגע; מבחינה זו בפסח 
גם ציבור רציונאלי, כביכול, המנותק מפולחן דתי, מגיע לזהות 
עם העם כולו. חג עיקרו מיתוס, מיתוס עיקרו בתום המאמין. 
עם  להזדהות  קל  יותר  זה.  תום  ישראל  במדינת  היום  לנו  אין 
ממשיך  עצמך  את  ולראות  קודמים  דורות  של  האמונה  תום 

להם". אבא קובנר, 1965.

(מתוך: "אל ארץ חדשה אתה עובר, ההגדה הקיבוצית של פסח ותול־
דותיה", מאת צבי שוע. הוצאת "שיטים", 2011). 

478. Jewish Transportation Unit 5 M.T. / Jewish 

Transportation Unit 468

. Passover Haggadah.  M.T. Jewish Transpor-
tation Unit, Middle-Eastern Forces. Field, . 
Nontraditional stenciled Haggadah, no illustrations. 
An interesting introduction. , [ ] pp, X cm. 
Good condition. Stains and creases.

. Passover Haggadah. Y.E.L [Jewish Transportation 
Unit] , [Italy], . Nontraditional stenciled 
Haggadah, with illustrations and many references 
to events of the period.  leaves only, last leaf 
missing. x cm. Good condition. Tears at borders 
of leaves. Last leaf detached and torn. From Dr. Israel 
Mehlman's collection.

Opening Price: $400

הגדות לא מסורתיות
NON-TRADITIONAL HAGGADOT
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479. פלוגה ארץ-ישראלית למדידה – איטליה, 1946
הגדה של פסח, פלוגה ארץ-ישראלית למדידה -524מ.מ. איטליה, תש"ו 

.[1946]
איורים.  עם  במכונת-כתיבה,  הדפסה  של  צילום  מסורתית,  לא  הגדה 
תפריט  ואת  ההגדה  נוסח  ברוח  רבים  הומוריסטיים  קטעים  כוללת 
הסעודה. הדמויות מאוירות כחיילים. "שבח והודיה / הלל וזמרה / נצח 
וגדולה / ְּפרֹומֹוֶׁשן ּוְסְרַייִּפים / לחכמי הבשול ב-524...". [12] דף, 14.5 

ס"מ. מצב טוב מאד. מאוסף ד"ר ישראל מהלמן. 

פתיחה: $250

479. Palestinian Field Survey Company – Italy, 

1946

Passover Haggadah, Palestinian Field Survey 
Company , Italy, .
Nontraditional Haggadah, photocopy of typewrit-
ten text, with illustrations. Many humorous pas-
sages inspired by the Haggadah text and the din-
ner's menu. The figures are drawn as soldiers. [ ] 
leaves, . cm. Very good condition. From Dr. Israel 
Mehlman's collection.

Opening Price: $250

480. יגור, 1936 – "הגדת יגור" הראשונה
סדר הגדה של פסח. הוצא ע"י ועדת התרבות [יהודה שרת], משק יגור, 

י"ד ניסן תרצ"ו [1936]. 
קיבוציות  להגדות  מודל  היוותה  אשר  הראשונה,  יגור"  "הגדת  היא  זו 
רבות שנדפסו אחריה. 32 עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים כהים על 

העטיפה ובדפים הראשונים. דפים אחרונים ועטיפה אחורית מנותקים. 

פתיחה: $150

480. Yagur, 1936 – First "Yagur Haggadah" 

Passover Haggadah. Published by the Culture 
Committee [Yehuda Sharet], Kibbutz Yagur, [ ].
This is the first "Yagur Haggadah", which served as 
a model for many Haggadot that were printed by 
Kibbutzim later on.  pp, . cm. Good-fair condi-
tion. Dark stains on the cover and first leaves. Last 
leaves and back cover are detached.

Opening Price: $150

481. הקבוץ המאוחד – הבחרּות הסוציאליסטית, 1939
שכ'  [הסוציאליסטית],  "הבחרּות"  המאוחד,  הקבוץ  פסח,  של  הגדה 

בורוכוב, [1939]. 
הגדה לא מסורתית, משוכפלת בסטנסיל, עם איורים. בסופה: "ויהי עם 
יהדות  לגורל  אזכורים  עם  [תרצ"ו]..."  שנת  הדמים...  מאורעות  פרוץ 
פולין, ובהמשך - "וזאת ההגדה" – סיפור הקבוצה, אשר הוקמה בשנת 
בצריף  עירוני,  קיבוץ  חיי  לחיות  והחליטה  ה"בחרות"  חברי  בידי   1932
על שפת הים בתל-אביב. משם עברה הקבוצה לשכונת בורוכוב, ורבים 
"החלוץ  "הבונים",  עולי  ראשוני  הצטרפו  הקבוצה  אל  עזבו.  מחבריה 
הצעיר", "נוער בורוכוב" ו"פרייהייט" מפולין וגרמניה, שהכניסו בה חיים 
שקק"ל  לאחר  הירקון,  שפת  על  לשבת  נשארה  הקבוצה  חדשים. 
רכשה עבורה את האדמה, ובהמשך הקימה שם מבני קבע. הבחרות 
העבודה  אחדות  מפלגת  של  הצעירה  המשמרת   - הסוציאליסטית 
ומשנת 1930 של מפא"י. בגוף ההגדה מקופלת מפה של ארץ ישראל 
ומסומנים בה קיבוצי "הקבוץ המאוחד".  [31] דף (הגדה ארוכה במיוחד) + 
מפה מקופלת, 21X17.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים קלים. ב"הגדות 

קיבוציות" מזכיר שטיינר הגדה משנת תש"א בלבד.

פתיחה: $180

481. HaKibbutz HaMeuchad – Socialist Bacharut 

– 1939  

Passover Haggadah, HaKibbutz HaMeuchad, [social-
ist] "Bacharut", Borochov Neighborhood, [ ].
Non-traditional Haggadah, stenciled, with il-
lustrations. At the end, "With the outburst of 
riots… [ ]…" with references to Polish Jewry, 
continuing with "VeZot HaHaggadah" – story of 
the Kevutzah, established in  by "Bacharut" 
members who decided to lead an urban kibbutz 
life in a shed on the Tel Aviv seashore. From there 
the Kevutzah moved to the Borochov neighbor-
hood, and many of the members quit. New immi-
grants of "HaBonim", "HeChalutz HaTza'ir", "No'ar 
Borochov" and "Freiheit" members from Poland 
and Germany joined the group and injected new 
life into it. The Kevutzah continued to reside on the 
Yarkon River bank 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 as of  the 
Mapai party. A Map of Eretz Israel is folded within 
the Haggadah on which "HaKibbutz HaMeuchad" 
kibbutzim are marked.
[ ] leaves (long Haggadah), x . cm. + folded map 

x . cm. Good condition. Several stains. Delicate 
cover, tears to borders and many stains. Steiner men-
tions a Haggadah of  only.

Opening Price: $180
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482. קיבוץ גדרה, 1936
הגדה של פסח, ִקּבּוץ ְּגֵדָרה, תרצ"ו [1936]. 

שער  באמצעה  איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפלת  מסורתית  לא  הגדה 
שיבת  כרונולוגיה:  ואחריו  שונה –  בגון  נייר  על  אכלנו",  לא  "עוד  נפרד: 
עם  והשלישית,  השניה  והעליות  גדרה,  הקמת  הראשונה,  העליה  ציון, 
אזכורים לאירועים שונים בארץ, קרב תל-חי, ועוד. [23] דף, 26.5X21 ס"מ. 

מצב טוב. כתמים. קרעים בשולי העטיפה. 

פתיחה: $250

482. Kibbutz Gedera, 1936 

Passover Haggadah, Kibbutz Gedera, .
Nontraditional, stenciled Haggadah, with illustra-
tions. A separate title-page in the middle: "Od lo 
achalnu" on paper in a different color – followed by 
a chronology: The return to Zion, First Aliya, found-
ing of Gedera, second and third Aliya, with refer-
ences to various events. [ ] pp, . x cm. Good 
condition. Stains. Tears at borders of cover.

Opening Price: $250

483. תנועות-נוער וארגונים ציוניים -  צרפת, ברזיל, הולנד 
וארגנטינה

שש הגדות לא מסורתיות, בהוצאת תנועות-נוער וארגונים ציוניים:
1. הגדה של פסח. מחלקת ההדרכה של תנועת הנוער "דרור", צרפת, 

1961. צרפתית ועברית. נדפסה ב-475 עותקים.
2. הגדה של פסח. מחלקת התרבות של הקרן הקימת לישראל, ריו 
גראנדה דו סול, ברזיל, [1961]. באמצע "לוחות משחק" ציוניים – "הארץ 
המובטחת" ומבוך. עברית ופורטוגזית. נדפסה על דפים בצבעים שונים. 

חורי-תיוק. 
עברית  הולנדית,   .1962 הולנד,  הצעיר",  "השומר  פסח.  של  3. הגדה 

ועברית באותיות לועזיות. נדפסה על דפים בצבעים שונים.
4. הגדה של פסח. ["השומר הצעיר", בואנוס-איירס, 1967]. ספרדית, 

עברית באותיות לועזיות ומספר כותרות בעברית.
פורטוגזית  ה-60].  [שנות  ברזיל,  הבונים",  "איחוד  פסח.  של  5. הגדה 

ועברית. 

483. Youth Movements and Zionist 

Organizations – France, Brazil, Holland and 

Argentina

Six non-traditional Haggadot, published by youth 
movements and Zionist organizations:

. Passover Haggadah. Training Department of the 
"Dror" Youth Movement, France, . French and 
Hebrew. Printed in  copies.

. Passover Haggadah. Culture Department of JNF, 
Rio Granda du Sol, Brazil, [ ]. Zionist "Game 
Boards" in the middle – "HaAretz HaMuvtachat" 
and a maze. Hebrew and Portuguese. Printed on 
leaves in different colors.

. Passover Haggadah. "HaShomer HaTza'ir", 
Holland, . Dutch and Hebrew in Latin letters 
and several titles in Hebrew.

. Passover Haggadah. "HaShomer HaTza'ir", 
Buenos Aires, . Spanish, Hebrew in Latin letters 
and several titles in Hebrew.

. Passover Haggadah. "Ichud HaBonim", Brazil, 
[ s]. Portuguese and Hebrew.

. Passover Haggadah. Culture Department, 
"HaNo'ar HaTzioni" movement, Buenos Aires [ s]. 
Spanish, Hebrew and Hebrew in Latin letters.

Varying sizes and conditions.

Opening Price: $600

בואנוס  הציוני",  "הנוער  תנועת  התרבות,  מחלקת  פסח.  של  6. הגדה 
איירס, [שנות ה-60]. ספרדית, עברית ועברית באותיות לועזיות. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $600

484. השומר הצעיר בּבֹוגֹוָטה – קולומביה, 1959
הגדה של פסח – Hagada de Pesaj. בוגוטה (Bogotá), קולומ־

ביה, אפריל 1959 [תשי"ט]. ספרדית ומעט עברית ויידיש.
הגדה לא מסורתית בדפוס, עם איורים על-פי הגדת "הקיבוץ הארצי" 
 Centro") של שרגא ווייל. ראתה אור בסיוע המרכז היהודי בבוגוטה
Israelita de Bogotá") וסניף קק"ל בקולומביה. [15] דף + [1] דף 
נוסף בראשיתה, 24.5 ס"מ. מצב טוב. בספריה הלאומית נמצא עותק ובו [14] 

דף בלבד. מהספרים העבריים הבודדים שנדפסו בבוגוטה.

פתיחה: $150
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484. HaShomer HaTza'ir in Bogotá – Columbia, 

1959 

Passover Haggadah - Hagada de Pesaj. Bogotá, 
Columbia, April . Spanish and some Hebrew 
and Yiddish.
A printed non traditional Haggadah, with illustra-
tions inspired by the "HaKibbutz HaArtzi" Haggadah 
by Shraga Weil. Published with the aid of the "Centro 
Israelita de Bogotá" Jewish Center in Bogotá and 
the JNF branch in Columbia. [ ] leaves + [ ] addi-
tional leaf at the beginning, . cm. Good condition. A 
copy in JNUL consists of [ ] leaves only. One of the 
very few Hebrew books printed in Bogotá.

Opening Price: $150

485. שירים לערב פסח – מחלקת תרבות צה"ל, 1948
גמר  בציבור (אחרי  לזמרה  שירים  להגדה,  שירים  תש"ח –  פסח  סדר 
תש"ח  לחייל",  התרבות  "מחלקת  בהוצאת  חוברת  ההגדה).  קריאת 

 .[1948]
אמירת  בעת  החיילים,  עבור  בסטנסיל,  משוכפלת  שירים  חוברת 
ההגדה. בסופו שירים לזמרה בציבור לאחר ההגדה – "זמר הפלוגות", 
ס"מ.  עמ', 21  ועוד. 8  יין"  לנו  "הבו  האש",  הגבר  "הגבר  הפלמ"ח",  "שיר 

מצב טוב. סימון-מחיקה וכתמים על העטיפה. 

פתיחה: $150

485. Passover Songs – IDF Culture Department, 

1948

Passover Seder,  – Haggadah songs, sing-along 
songs (after reading the Haggadah). Booklet pub-
lished by the "Culture Department for the Soldier," 

.
Stenciled booklet, meant to be used by soldiers 
during the reading of the Haggadah. At the end 
are sing-along songs – "Zemer HaPelugot", "Shir 
HaPalmach", "Hagber Hagber HaEsh", "Havu Lanu 
Ya'in" and more. pp, cm. Good condition. Eraser-
mark and stains on cover.

Opening Price: $150

486. שדות-ים – קיסריה – שתי הגדות
הגדה של פסח, שדות-ים-קיסריה, תש"ו [1946]. הגדה לא מסורתית. 
קיסריה,  פסח,  של  הגדה   ♦ אמנותי.  כתב-יד  של  ליטוגרפית  הדפסה 
[ללא ציון שנה, כנראה 1949]. הגדה לא מסורתית משוכפלת בסטנסיל. 

מצב משתנה. 

פתיחה: $250

486. Sdot Yam – Caesarea – Two Haggadot

Passover Haggadah, Sdot Yam-Caesarea, [ ]. 
Non-traditional Haggadah. Lithographic printing 
of an artistic manuscript. ♦ Passover Haggadah, 
Caesarea, [no date, probably ]. Non-traditional 
Haggadah, stenciled. Condition varies.

Opening Price: $250

487. כנרת – שלש הגדות
הגדה של פסח, כנרת. תרצ"ט [1939], תש"ב [1942], תש"ו [1946]. 

איורים.  עם  בסטנסיל,  משוכפל  כתב-יד  מסורתיות,  לא  הגדות  שלש 
מתחילה  תש"ב  הגדת  לקבוצה";  כ"ה  לכנרת,  שנים  "ל'  דף  תרצ"ט,  בהגדת 

בעמ' ז (במקור) וחסרה עטיפה אחורית. מצב משתנה. 

פתיחה: $350

487. Kinneret – Three Haggadot  

Passover Haggadot, Kinneret. , , .
Three non-traditional Haggadot. Stenciled hand-
written text, with illustrations. The  Haggadah 
includes a leaf stating, "  years of Kinneret,  of 
the K'vutzah". The  Haggadah starts at page  (as 
published), back cover missing. Condition varies.

Opening Price: $350
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488. כפר-גלעדי - תל-חי, 1942
[הגדה של פסח]. כפר גלעדי – תל חי, פסח תש"ב [1942]. 

 20.5X17 ,הגדה לא מסורתית משוכפלת בסטנסיל, עם איורים. [10] דף
ס"מ. מצב טוב. מאוסף ד"ר ישראל מהלמן. 

פתיחה: $120

488. Kfar Giladi – Tel Hai, 1942 

 [Passover Haggadah]. Kfar Giladi – Tel Hai, Pessach 
.

Nontraditional stenciled Haggadah, with illustra-
tions. [ ] leaves, . x cm. Good condition. From 
Dr. Israel Mehlman's collection.

Opening Price: $120

489. עין חרוד – שלש הגדות
להתאחזותנו  ה-20  "שנות  חרוד:  עין  קיבוץ  מסורתיות,  לא  הגדות   3
חרוד,  עין   ;[1950] תש"י  חרוד,  עין   ;[1941] תש"א  המולדת",  בקרקע 

[1946?]. גודל ומצב משתנים. מאוסף ד"ר ישראל מהלמן. 

פתיחה: $250

489. Ein Harod – Three Haggadot

Three nontraditional Haggadot, Kibbutz Ein Harod: 
"  Years of our Settlement on the Homeland Soil", 

; Ein Harod, ; Ein Harod ?. Size and 
condition varies.

Opening Price: $250

490. נוסח גבעת ברנר - ארבע הגדות
4 הגדות לא מסורתיות, נוסח קיבוץ גבעת ברנר:

רמת   ♦  .[1948 [תש"ח,  ברנר  גבעת   ♦  .[1939] תרצ"ט  ברנר,  גבעת 
הכובש (גבעת ברנר), [תש"ט 1949]. ♦ כפר סולד (גבעת ברנר) [תש"ט 

1949?]. גודל ומצב משתנים. מאוסף ד"ר ישראל מהלמן. 

פתיחה: $350

490. Givat Brenner Version – Four Haggadot  

Four nontraditional Haggadot, Kibbutz Givat 
Brenner version:
Givat Brenner, . ♦ Givat Brenner . ♦ Ramat 
HaKovesh (Givat Brenner) . ♦ Kfar Szold (Givat 
Brenner) ?. Size and condition varies.

Opening Price: $350

491. קרית שלום, 1956
הגדה של פסח, קרית-שלום, תשט"ז [1956].

הגדה לא מסורתית משוכפלת בסטנסיל, אם איורים וכתב-יד אמנותי. 
תושביה  את  או  התל-אביבית,  בשכונה  תנועת-נוער  שמשה  כי  אפשר 
ומעט  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   21.5 דף,   [47] הכללית.  ההסתדרות  חברי 
נזכרת  אינה  במעטפת.  חורי-תיוק  מקורי),  (אינו  בשרוך  מחוברת  קמטים. 
עובר"  אתה  חדשה  ארץ  וב"אל  שטיינר  נתן  מאת  קיבוציות"  ב"הגדות 

מאת צבי שוע.

פתיחה: $120

491. Kiryat Shalom, 1956 

Haggadah Shel Pesach, Kiryat Shalom, .
A non-traditional stenciled Haggadah, with illustra-
tions and artistic handwriting. Possibly, it was used 
by a youth group in a the Tel Aviv neighborhood, or 
by the members of the Histadrut HaKlalit (Workers' 
Union). [ ] leaves, . cm. Good condition. Stains 
and few creases. Tied with a lace (not original), file 
holes on cover. Not mentioned in the "Haggadot 
Kibbutziyot" by Natan Shteiner and in "El HaAretz 
HaChadasha Ata Over" by Tzvi Shua. 

Opening Price: $120

492. כפר-ידידיה, 1948 / תל-יצחק, 1948
"מתחילה   .[1948] תש"ח  הבר-מצוה),  (לשנת  כפר-ידידיה  1. הגדת 
יום  בכל  ונשכים  בכפרנו.  עוד  היו  לא  בתים  כי  בנתניה,  יושבים  היינו 
ונלך לכפרנו ברגל ובעגלה לעבוד בסדור האינסטלציה". סיפורו של 
המושב כפר-ידידיה בסגנון הגדה של פסח, במלאת 13 שנים לייסודו. ד 

דף, 20.5 ס"מ. מצב טוב, כתמים.
מסורתית,  לא  הגדה   .[1948] תש"ח  תל-יצחק,  פסח,  של  2. הגדה 

כתובה בשפה גבוהה ועשירה. [24] דף, 20.5 ס"מ. מצב טוב, כתמים.

איורים.  ללא  בסטנסיל,  ומשוכפלות  במכונת-כתיבה  מודפסות  שתיהן 
חדשה  ארץ  וב"אל  שטיינר  נתן  מאת  קיבוציות"  ב"הגדות  נזכרות  אינן 

אתה עובר" מאת צבי שוע. 

פתיחה: $250
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492. Kfar Yedidya, 1948 / Tel Yitzchak, 1948 

. Haggadat Kfar Yedidya (for the bar-mitzvah 
year), . "First, we would sit in Netanya because 
we did not yet have houses in our village. And we 
would rise early each day and go to our village by 
foot and wagon to work in plumbing." The story 
of the Kfar Yedidya settlement in the style of the 
Passover Haggadah, on its th anniversary.  
leaves, . cm. Good condition, stains. 

. Haggadah Shel Pesach, Tel Yitzchak, . Non-
traditional Haggadah, written in rich language. [ ] 
leaves, . cm. Good condition, stains.

Both are typed and stencil copied, without illus-
trations. They are not mentioned in "Haggadot 
Kibbutziyot" by Natan Shteiner and in "El HaAretz 
HaChadasha Ata Over" by Tzvi Shua. 

Opening Price: $250

493. שלש הגדות לילדים
קטעים  בערך].   1955] תל-אביב,  אריאלי,  דפוס  פסח,  של  1. הגדה 

נבחרים מההגדה המסורתית ושירים לילדים.
2. הגדה, גן ילדים [קיבוץ] אור-הנר, תשכ"ב [1962]. סיפור משה ויציאת 

מצרים מלווה איורי-ילדים וטקסט בכתב-יד, משוכפלים בסטנסיל. 
3. הגדה של פסח, My Haggadah. 13 דף בצבעים שונים, משוכפ־
לים בסטנסיל, עם איורים. על העטיפה האחורית: "חג האביב". אנגלית 

ומעט עברית. 

גודל ומצב משתנים

פתיחה: $180

493. Three Passover Haggadot for Children 

. Passover Haggadah, Arieli Press, Tel-Aviv, [c. 
]. Selected paragraphs from the traditional 

Haggadah, with childrens' songs.
. Haggadah, Gan Yeladim [Kibbutz] Or Ha-Ner, 

[ ]. The story of Moses and the Exodus with chil-
drens' illustrations and handwritten text, stenciled.

. My Haggadah.  colorful, stenciled leaves with 
drawings. The words “Spring Festival” [Chag Ha-Aviv] 
appear on the back. English with a little Hebrew.

Varying sizes and condition.

Opening Price: $180

494. מועצת פועלי כפר-סבא – עולים ופועלים, 1947
של  הכללית  ההסתדרות  הוצאת  ופועלים,  עולים  של  לסדר  הגדה 

העובדים העברים בא"י, מועצת פועלי כפר-סבא, תש"ז [1947]. 
בסטנסיל,  ומשוכפלת  במכונת-כתיבה  מודפסת  מסורתית  לא  הגדה 
טקסט-זכרון  כולל  לשואה,  הקשורים  טקסטים  כוללת  איורים.  ללא 
עם  דהויה,  מעטפת  טוב,  מצב  ס"מ.   21X15.5 דף,   [20] בעמידה.  הנאמר 

קרעים קלים.

פתיחה: $150

494. The Kfar Saba Workers Council – 

Immigrants and Workers, 1947

A Haggadah for the seder of immigrants and work-
ers, published by the General Union of Hebrew 
Workers in Eretz Yisrael, The Kfar Saba Workers 
Council, . 
A non-traditional Haggadah typed and stenciled, 
without illustrations. Comprised of texts con-
nected to the Holocaust, including a memorial text 
to be spoken while standing. [ ] leaves, . x cm. 
Good condition, faded cover, with minor tears. 

Opening Price: $150

495. בית הספר העממי – בנימינה, 1947
תש"ז  בנימינה,  בבנימינה.  העממי  הספר  בית  של  לפסח,  הגדה  קטעי 

 .[1947]
בסטנסיל.  משוכפלים  פשוטים  ואיורים  כתב-יד  מסורתית,  לא  הגדה 
בשואה,  לנספים  יזכור  קטע  לצד  המסורתי  ההגדה  מנוסח  קטעים 
וטקסטים שונים. [15] דף, 21.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים, קרעים קלים 

בשוליים. אינה נזכרת ב"הגדות קיבוציות" מאת נתן שטיינר.

פתיחה: $150

495. Primary School – Binyamina, 1947

Passages of a Passover Haggadah, from the 
Binyamina Primary School. Binyamina, [ ].
Non-traditional Haggadah, stenciled, handwritten 
text with illustrations. Passages from the tradi-
tional Haggadah alongside passages in memory 
of the Holocaust victims, and other texts. [ ] 
leaves, . cm. Fair condition. Many stains, slights 
tears at borders. Not mentioned in Nathan Steiner's 
"Haggadot Kibbutziyot".

Opening Price: $150

496. הנוער העובד – נתניה, 1940 / הרצליה, 1947 
הגדה   .[1940] ת"ש  נתניה,  העובד,  הנוער  קבוצת  פסח.  של  1. הגדה 
לא מסורתית משוכפלת בסטנסיל, עם איורים. דפים 14-15: "ואלה דברי 

מגילת קבוצתינו". [15] דף, 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. דף 8 מופיע פעמיים.
2. הגדה של פסח. סניף הנוער העובד, הרצליה, תש"ז [1947]. הגדה 
לא מסורתית משוכפלת בסטנסיל, עם איורים. נדפסה על נייר תכלכל. 

[22] דף, 21 ס"מ. מצב טוב, כתמים רבים. עטיפה אחורית חסרה. 

חדשה  ארץ  וב"אל  שטיינר  נתן  מאת  קיבוציות"  ב"הגדות  נזכרות  אינן 
אתה עובר" מאת צבי שוע.

פתיחה: $200
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497. משמר השרון, 1946 / הנוער העובד – גבת, 1947 
1. הגדה של פסח. משמר השרון, תש"ו [1946]. הגדה לא מסורתית 
משוכפלת בסטנסיל, עם איורים. יג דף, 21X16.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים 
בשוליים וכתמים. עטיפה אחורית מנותקת. ב"הגדות קיבוציות" שטיינר אינו 

מזכיר הגדה משנת תש"ו. 
2. הגדה של פסח, הכשרת הנוה"ע [הנוער העובד], גבת, תש"ז [1947]. 

[26] עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. העטיפה האחורית נכרכה במהופך. 

פתיחה: $180

496. HaNo'ar HaOved – Netanya, 1940 / Herzlia, 

1947 

. Passover Haggadah. HaNo'ar HaOved Group, 
Netanya, . Nontraditional Haggadah, sten-
ciled, with illustrations. Leaves - : "This is the 
scroll of our group". [ ] leaves, cm. Good condi-
tion. Stains. Leaf  printed twice.

. Passover Haggadah. HaNo'ar HaOved, Herzlia, 
. Nontraditional stenciled Haggadah, with illus-

trations. Printed on bluish paper. [ ] leaves, cm. 
Fair condition, many stains. Back cover missing.
Not mentioned in "Haggadot Kibbutziyot" by 
Nathan Steiner or in "El Eretz Hadashah Ata Over" 
by Zvi Shua.

Opening Price: $200

497. Mishmar HaSharon, 1946/HaNoar HaOved 

– Gvat, 1947  

. Passover Haggadah. Mishmar HaSharon, . 
Nontraditional stenciled Haggadah, with illustra-
tions.  leaves, x . cm. Fair condition. Tears 
at borders and stains. Back cover detached. In 
"Haggadot Kibbutziyot" Steiner does not mention 
a Haggadah from .

. Passover Haggadah, HaNoar HaOved, Gvat, 
. [ ] pp, . cm. Good condition. Stains. Back 

cover bound upside-down.

Opening Price: $180

498. המחנות העולים, 1944 / התנועה המאוחדת, 1948 
1. הגדה של פסח, הגדת החרות. המחנות העולים, מחנה תל-אביב, 
תש"ד [1944]. הגדה לא מסורתית משוכפלת בסטנסיל, עם איורים. לו 

עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. כתמי-חלודה, בעיקר על העטיפה. 
תש"ח  תל-אביב,  מחנות  המאוחדת,  התנועה  פסח.  של  2. הגדה 
[1948]. הגדה לא מסורתית משוכפלת בסטנסיל, עם איורים. [30] דף, 
21X16.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. ב"הגדות קיבוציות" מזכיר שטיינר הגדות 

מהשנים תש"ז ותש"ט בלבד.

פתיחה: $200

498. HaMachanot HaOlim 1944 / HaTnu'a 

HaMeuchedet, 1948

. Passover Haggadah, the Haggadah of Liberty. 
HaMachanot HaOlim, Tel-Aviv Camp, . 
Nontraditional stenciled Haggadah, with illustra-
tions.  pp, cm. Good condition. Foxing, mainly on 
the cover.

. Passover Haggadah. HaTnu'a HaMeuchedet, 
Tel-Aviv Camps, . Nontraditional stenciled 
Haggadah, with illustrations. [ ] leaves, x . cm. 
Good condition. Stains. In "Haggadot Kibbutziyot" 
Steiner mentions only Haggadot from  and .

Opening Price: $200

499. אוסף הגדות לא מסורתיות - בתי ספר 
21 הגדות לא מסורתיות, בהוצאת בתי-ספר ברחבי הארץ: 

מקוה ישראל - כיתה א' הסתדרותית, תש"י [1950]. ♦ בית חינוך גבעת 
 [1961] תשכ"א  תל-נורדוי,   ♦  .[1952] תשי"ב  יג',  מחזור   - השלושה 
ירושלים,   - הציוני  הנוער  חות   ♦  .  [1955] תשט"ו   +  [1957 [תשי"ז   +
מחזור   - עיינות   ♦  .[1954 [תשי"ד,  בורוכוב  ביה"ס   ♦  .[1952] תשי"ב 
 .[1956] תשט"ז  י'3,  כיתה   - א'  עירוני  תיכון   ♦  .[1955] תשט"ו  תשי"ד, 
 .[1957] תשי"ז  בתל-אביב,  סולד  הנרייטה  שם  על  "לדוגמא"  ביה"ס   ♦
♦ בית החנוך לילדי העובדים בצפון תל-אביב, תשי"ח [1958]. ♦ ביה"ס 
[תשי"ח   +  [1957] תשי"ז  ג'),  (בית-החינוך  תל-אביב  ויתקין,  הממלכתי 
רמת-גן,  "הגפן",  ביה"ס   ♦ תשכ"א [1961].   + תשט"ו [1955]    +  [1958
 ♦  .[1961] תשכ"ה  "מבועים",  ממלכתי  אזורי  בי"ס   ♦  .[1960] תש"ך 
ביה"ס   ♦ חש"ד.  גבעתיים,   - החשמל  עובדי  בשיכון  הממלכתי  ביה"ס 
הממלכתי ע"ש א.ד. גורדון - גבעתיים, חש"ד. ♦ בי"ס הכרמל, חש"ד. ♦ 

בי"ס פינס - גדרה, חש"ד. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $1200

499. Collection of Nontraditional Haggadot 

– Schools

Twenty-one nontraditional Haggadot, published by 
schools around the country:
Mikveh Israel – First grade, . ♦ Givat 
HaShlosha School, th year, . ♦ Tel-Nordau, 

+ + . ♦ Havat HaNoar HaZioni – 
Jerusalem, . ♦ Borochov School, . ♦ Ayanot, 
year of  [ ]. ♦ Tichon Ironi Aleph – Class 

/ , . ♦ Henrietta Szold "Ledugma" School 
in Tel Aviv, . ♦ Beit Hinuch Leyaldei Ovdim, Tel 
Aviv, . ♦ Elementary School Vitkin, Tel Aviv 
(Beit Hinuch Gimmel), + + + . ♦ 
"HaGefen School, Ramat Gan, . ♦ Regional 
School "Mabu'im", . ♦ School of Electricity 
Workers Project – Givatayim, [nd]. ♦ A.D. Gordon 
elementary school – Givatayim, [nd]. ♦ HaCarmel 
School, [nd]. ♦ Pines School – Gedera, [nd]. Sizes 
and conditions vary. 

Opening Price: $1200 499



הגדות לא מסורתיות | 229 

500. שלש-עשרה הגדות לא מסורתיות - תנועות נוער
13 הגדות לא מסורתיות: 

התנועה המאוחדת (התנועה הכללית של הנוער הלומד החלוצי בא"י), 
תש"ט  העולים,  המחנות  בא"י,  הלומד  הנוער  תנועת   ♦ תש"ט [1949]. 
נס-ציונה  סניף  העובד,  הנוער  של  הכללית  ההסתדרות   ♦  .[1949]
תשט"ו 1955 + [תשט"ז 1956] ♦ הנוער העובד, סניף קרית חיים, תשי"א 
סניף  העובד,  הנוער   ♦  .[1953] תשי"ג  העולים,  המחנות   ♦  .[1951]
ראשון לציון, תשי"ד [1954]. ♦ גרעין "לספר", תשט"ו [1955]. ♦ הנוער 
ההסתדרות   ♦  .[1955] תשט"ו   +  [1950] תש"י  תל-אביב,  סניף  עובד, 
הכללית של הנוער העובד העברי - מחלקת ההדרכה [תשט"ז, 1956]. 
♦ הבונים-התנועה המאוחדת, מחנה רחובות [תשי"ח, 1958?]. ♦ ועדת 
ההדרכה של "מכבי הצעיר", [שנות ה-50?]. ♦ הצופים- שכבת "מגל", 

שבט "צבר", תש"ך [1960]. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $1000

500. Thirteen Nontraditional Haggadot – Youth 

Movements 

Thirteen nontraditional Haggadot:
HaTnu'a HaMeuchedet, . ♦ HaNoar HaOved, 
HaMachanot HaOlim, . ♦ HaNoar HaOved, Ness 
Ziona + . ♦ HaNoar HaOved, Kiryat Haim, 

. ♦ HaMachanot HaOlim, . HaNoar HaOved, 
Rishon LeZion, . ♦ "Lasfar" Group, . ♦ 
HaNoar HaOved, Tel Aviv, + . ♦ HaNoar 
HaIvri HaOved – Training Department, . ♦ 
HaBonim – HaTnu'a HaMeuchedet, Rehovot Camp, 

?. ♦ "Maccabi HaTzair" Training Committee, 
s?. ♦ HaTzofim – "Magal" Group, "Zabar" Tribe, 
. Various sizes and conditions.

Opening Price: $1000

501. הגדות לא מסורתיות, שנות ה-30-40
11 הגדות קיבוציות לא מסורתיות, שנות ה-30-40:

גבעת   ♦  .[1939] תרצ"ט  השיטה,  בית   ♦  .[1934] תרצ"ד  חרוד,  עין 
תש"ד  תל-יצחק,   ♦  .[1943] תש"ג  נען,   ♦  .[1941] תש"א  השלשה, 
[1944]. ♦ רמת הכובש, תש"ה [1945]. ♦ משמרות, תש"ה [1945]. ♦ 
איל, תש"ו [1946]. ♦ מועצת פועלי כפר סבא, תש"ו [1946]. ♦ מעוז 

חיים, תש"ח [1948]. ♦ גליל ים, תש"ח [1948]. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $800

501. Nontraditional Haggadot, 1930s-40s

Eleven nontraditional Haggadot from the following 
Kibbutzim, s- s:
Ein Harod, . ♦ Beit HaShita, . ♦ Givat 
HaShlosha, . ♦ Na'an, . ♦ Tel-Yitzchak, . 
♦ Ramat HaKovesh, . ♦ Mishmarot, . ♦ Eyal, 

. ♦ Moetzet Po'aley Kfar Saba, . ♦ Maoz 
Haim, . ♦ Glil Yam, . Size and condition varies.

Opening Price: $800

502. אוסף הגדות לא מסורתיות, 1946-1957
11 הגדות לא מסורתיות: 

מועצת פועלי תל-אביב (נען), תש"ו [1946]. ♦ גזר [תש"ח, 1948]. ♦ נוה-
ים, תש"ט [1949]. ♦ תל יוסף, תש"ט [1949]. ♦ מעין ברוך, תש"י [1950]. 
♦ גבעת חיים [תשי"א, 1951]. ♦ אפיקים [תשי"ב, 1952]. ♦ רמת הכובש 
[תשי"ד, 1954]. ♦ נאות מרדכי, תשי"ד [1954]. ♦ כנרת, תשי"ד [1954]. ♦ 

פינתנו- הגדון פקידי סולל בונה, תשי"ז [1957]. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $550

502. Collection of Nontraditional Haggadot, 

1946-1957

Eleven nontraditional Haggadot:
Moetzet Po'alei Tel-Aviv (Na'an) . ♦ Gezer, 

. ♦ Neve Yam, . ♦ Tel Yosef, . ♦ Ma'ayan 
Baruch, . ♦ Givat Haim, . ♦ Afikim, . ♦ 
Ramat HaKovesh, . ♦ Ne'ot Mordechai, . 
♦ Kinneret, . ♦ Pinateinu-Haggadon, Solel 
Boneh, . Size and condition varies.

Opening Price: $550
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504. מסמכים חשובים בנושא שבועת יהודים – ֶהֶסן, המאה ה-18
 .Formular wie die Juden den erhaltenen Schutz-Brief zu beschwohren haben .1
[ֶהֶסן, דרמשטט, 1720]. נוסח השבועה שעל היהודים להשבע בעת הופעתם בפני השלטונות על-מנת לקבל 
"כתב חסות". המסמך מפרט את נוסח ההשבעה שיש לקרוא בפני היהודים בגרמנית, וכן את נוסח העדות שעל 
 Losissa etschen" היהודי לומר, בכיסוי ראש, בגרמנית וכן בעברית (מודפס באותיות לטיניות, עם שבושים
Adonay eloecha Laschaff kilo rennaqqe Adonay etascherlissa etschemo lax-
hoff" – "לא תשא את שם אלהיך לשוא, כי לא ינקה ה' את הנושא את שמו לשוא". [2] דף, 35 ס"מ. מצב טוב, 

קמטים בשוליים ומעט כתמים.
בדצמבר 1786.  מֶהֶסן, 19  לודוויג  הנסיך  מטעם  מסמך   .…Von Gottes Gnaden wir Ludwig .2
וכן  של "תקנות היהודים" משנת 1728  מס' 10  לסעיף  אל פקידי שלטונו במחוזות השונים; מתייחס  מופנה 
ליחסי-מסחר בין יהודים לאזרחים נוצרים, ובמיוחד לקנס של 20 גולדן (או יותר), המוטל על יהודי שהלווה 

כספים. [2] דף, 35 ס"מ. מצב טוב, קמטים בשוליים ומעט כתמים. 

פתיחה: $1200

503. יהודי נירנברג בימי הביניים – ספר-מחקר ותחריט ייחודי, 1755
 Historische Nachrichten von der Juden-Gemeinde welche ehehin in der
היהודית  הקהלה  אודות  [ידיעות-היסטוריות   Reichsstadt Nürnberg, von Andreas Würfel

שהתקיימה בעיר נירנברג]. נירנברג, 1755. גרמנית, לטינית ועברית.
ספר אודות הקהילה היהודית של נירנברג בימי הביניים, מאת אנדראס וורפל (1718-1769).  מכיל עובדות 

היסטוריות אמיתיות לצד בדיות ואי-דיוקים, בעלי-מגמה אנטישמית. 
 Prospect der Juden Schul, wie sie  " הכותרת  העליון  בחלקו  מרשים:  תחריט  השער  דף  מול 
stande, dort, wo jzt die Frauen Kirche" והוא מציג את מבנה בית-הכנסת היהודי בנירנברג. תחתיו 
ששה מלבנים, בהם נראות דמויות יהודים בתלבושות מסורתיות שונות, מימי הביניים: תלבושת ימי-חול, אשה 

יהודיה בתלבושת-שבת ועוד. 
בין הטקסטים העבריים המשולבים בספר: נוסחי-מצבות מבית-העלמין של נירנברג ו"זכרון-עדות" משנת קפ"ו 
1426, ובו פירוט הרכוש והנדל"ן שמוריש רבי אורי ב"ר יקותיאל לבנו. [1] תחריט, [3] דף, 164 עמ', 22 ס"מ. מצב 

טוב. כתמי-חלודה. כריכה לא מקורית.  

פתיחה: $2000

503. Jews of Nürnberg in the Middle-Ages , 1755

Historische Nachrichten von der Juden-Gemeinde welche ehehin in der 
Reichsstadt Nürnberg, von Andreas Würfel [Historic news of the Jewish 
Community which formerly existed in the imperial city of Nürnberg]. Nürnberg, 

. German, Latin and Hebrew.
Book about the Jewish community of Nürnberg in the Middle-Ages, by Andreas 
Würfel ( - ). Historic facts as well as falsehoods and inaccuracies of an 
anti-Semitic nature.
Facing the title-page is an impressive engraving titled "Prospect der Juden 
Schul, wie sie stande, dort, wo jzt die Frauen Kirche" showing the Jewish syna-
gogue in Nürnberg, Under it are six rectangles in which are seen Jewish figures 
in various traditional attires of the Middle-Ages: weekday attire, a Jewish 
woman in Sabbath attire and more.
The Hebrew texts in the book includs inscriptiones on tomb stones in the 
Nürnberg cemetery and "Zichron Edut" of , with a detailed list of property 
and real-estate that Rabbi Uri Yekutiel bequeathed to his son. [ ] engraving, [ ] 
leaves,  pp, cm. Good condition. Foxing stains. Rebound.

Opening Price: $2000

504. Important Documents on Jews' Oaths – Hessen, 18th Century

. Formular wie die Juden den erhaltenen Schutz-Brief zu beschwohren haben. 
[Hessen, Darmstadt, ]. The version of the oath that Jews must take when 
they appear before the government to receive protective letters. The document 
details the version of the oath to be read before the Jews in German, and also 
the version of testimony that the Jew must say with his head covered in German 
and in Hebrew (printed in the Latin alphabet, with mistakes).
"Losissa etschen Adonay eloecha Laschaff kilo rennaqqe Adonay etascherlissa 

504
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etschemo laxhoff" – Do not use the name of your G-d in vain, because G-d will 
not forgive he who uses his name in vain". [ ] leaves, cm. Good condition, 
creases to margins and few stains. 

. Von Gottes Gnaden wir Ludwig… A document on behalf of Prince Ludwig of 
Hessen, December , . It is addressed to the officers of his principality in 
the various regions in regard to Section no.  of The Jews' Regulations from 

 and to the commerce relations between the Jews and Christian citizens, es-
pecially to the fine of  Gulden (or more) imposed on a Jew that loaned money. 
[ ] leaves, cm. Good condition, creases to margins and few stains.

Opening Price: $1200

505. תקנות בנושא זכויות וחובות יהודים – דרמשטט, המאות ה-17-18
 20 הכולל  מסמך   .1661 דרמשטט,   .Ordnung unser georgen von gottes gnaden… .1
סעיפים של תקנות המתייחסות לסדרי הממשל, כולל חובותיהם וזכויותיהם האזרחיות והדתיות של היהודים, 
מטעם ה-Landgrat (נסיך של שמונה נסיכויות קטנות), גיאורג – פריט מוקדם ונדיר. [4] דף, 35 ס"מ. מצב 

טוב, כתמים. 
הנסיך  מטעם  מסמך   .1719 דרמשטט,   .Von gottes gnaden, Ernst Ludwig, Landgrat .2
ארנסט לודוויג, חתום בידיו או בשמו בידי מזכיר או פקיד, המתייחס למסמך הנ"ל, ומפרט את העונשים שיש 
להטיל על סוחרים יהודיים המנהלים משא ומתן בבתיהם או בשווקים בימי חגים נוצריים, כולל ימי א'. [2] דף, 

32.5 ס"מ. מצב טוב, קרעים קלים בשוליים.

פתיחה: $1000

505. Regulations of Jews' Rights and Obligations – 

Darmstadt, 17th and 18th Century 

. Ordnung unser georgen von gottes gnaden… 
Darmstadt, . A document containing  sections of 
regulations regarding government ordinances, including 
civil and religious obligations and rights of the Jews, on 
behalf of the Landgrat (prince of eight small principalities) 
George – an early and rare document. [ ] leaves, cm. 
Good condition, stains.

. Von gottes gnaden, Ernst Ludwig, Landgrat. 
Darmstadt, . A document on behalf of the Prince 
Ernst Ludwig, signed by him or in his name by a secretary 
or clerk, regarding the document mentioned above, and it 
details the penalties to be imposed on Jewish trade men 
that carry out commerce in their houses or in the markets 
on Christian holidays, including Sundays. [ ] leaves, . cm. 
Good condition, minor tears to margins.

Opening Price: $1000
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506. תגובת סוחרי מינכן להגבלות על סוחרים יהודיים, 
 1819

 Beleuchtung der Petition - welche (angeblich) der
 bürgerliche Handelstand der königl. Haupt-und
 Residenz-Stadt München, in Betreff der Verfalls des
Handels und der Abstellung der denselben unter-
  .grabenden Missbrauche und Beeintrachtigungen

מינכן, 1819. גרמנית.
מינכן  סוחרי  ידי  על  שהוגשה  לעתירה  כתגובה  שנכתבה  חוברת 
רק  ומזדהה  שם  בעילום  שכותב  המחבר,  היהודי.  המסחר  להגבלת 
כיהודי תושב מינכן, מתאר את מצבם הכלכלי של היהודים חברי קהלת 
העסקים במינכן. הוא טוען כי סוחרים יהודים אינם זוכים לפריווילגיות 
וקורא  יותר,  גבוהים  מסים  ומשלמים  מקצועם  בבחירת  מוגבלים  אלא 
לאמץ גישה רציונאלית לטיפול במצב הכלכלי. 52 עמ', 20.5 ס"מ. מצב 

טוב. כתמים וקמטים.  

פתיחה: $200

506. Reaction of Munich Merchants to 

Restrictions on Jewish Merchants, 1819 

Beleuchtung der Petition - welche (angeblich) der 
bürgerliche Handelstand der königl. Haupt-und 
Residenz-Stadt München, in Betreff der Verfalls des 
Handels und der Abstellung der denselben unter-
grabenden Missbrauche und Beeintrachtigungen. 
München, . German.
Booklet written as a reaction to a petition submit-
ted by München merchants to restrict Jewish com-
merce. The anonymous writer identifies himself as 
a Jewish resident of München and describes the 
economic situation of the Jewish members of the 
city's business community. He claims that Jewish 
merchants do not enjoy any privileges, are rather re-
stricted in their professional choices and pay higher 
taxes. He calls for adopting a rational attitude 
towards handling the economic situation. pp, 

. cm. Good condition. Some staining and creasing.

Opening Price: $200

507. ארבעה מסמכים ממורביה, המאה ה-19
ובוסקוביץ   (Prossnitz) פרוסניץ  מהערים  מסמכים  ארבעה 

(Boskovice), מורביה, המאה ה-19. גרמנית.
ורבקה   [?] באס  מיגואל  לנישואי  בכתב-יד,  חוזה-נשואין   / 1. כתוּבה 
הוך. פרוסניץ, 1814. חתומה בידי שמונה אנשים. עיקר המסמך – פירוט 
חלוקת הנכסים במקרה מוות של אחד מבני הזוג מבלי שיהיו להם ילדים.
2. התכתבות בנוגע לצוואה. פרוסניץ, 1827. מכתב בכתב-יד לרשויות 
בפלמנאו (Plumenau) בבקשה להוצאה לפועל של צוואה. המבק־
 Somer, Gruen,] שים הם כנראה בני משפחות זומר, גרין ופליישר
 ,[Handelbach] הנדלבך  המנוח  הדרשן  של  יורשיו   ,[Fleischer

המזכירם בצוואתו משנת 1818. 
 .(David J. Tietze) טיץ  דוד  ליהודי  שנתנו  מס  קבלות  3-4. שתי 

בוסקוביץ, 1848. נתנו כנגד תשלום בגובה 2 קרויצר ליום.

פתיחה: $400

507. Four documents from the cities of Prossnitz 

and Boskovice, Moravia, 19th century. German.

. Ketubah/handwritten marriage agreement, for 
the marriage of Miguel Bass [?] and Rivka Hoch. 
Prossnitz, . Signed by eight people. The es-
sence of this document is the distribution of the 
couple's assets in the case one of them dies and 
they have no children.

. Correspondence concerning a will. Prossnitz, . 
Handwritten letter to the authorities in Plumenau, 
asking to execute a will. The request was probably 
submitted by families Somer, Gruen and Fleischer, 
heirs of the deceased sermonizer Handelbach, who 
mentioned them in his will from .

- . Two tax receipts given to the Jew David J. 
Tietze. Boskovice, . Given against payment of 

 Kreuzer per day.

Opening Price: $400

508. תכנית להקמת מוסד חינוכי לנערים יהודיים – וינה, 
 1848

 Programm. Einer Erzieh und Unterrichtsanstalt für
Knaben isr. Confession in Wien [תכנית להקמת מוסד חנוכי 

עבור בנים יהודיים]. וינה, 1 באוגוסט 1848. גרמנית.
יוסף  האחים  בידי  שחוברו  סעיפים,  תריסר  הכוללת  מפורטת  תכנית 
ושמעון סנטֹו (Szántó, ילידי הונגריה), בדבר הקמת בית ספר חדש 
ומודרני בעיר וינה, שימלא את מקום ה"חדרים" (תלמודי התורה), כפי 
לקום  עתידה  בית-הספר  ליד  ובהמבורג.  בפרנקפורט  הוקמו  שכבר 
ותכלל  הזמן,  לרוח  ומותאמת  מתקדמת  תהיה  החנוך  שיטת  פנימיה; 
מקצועות כלליים: מדעי-הטבע, הסטוריה, ציור, חשבון, וכן חוגים בשעות 
אחה"צ, במקצועות התעמלות, עבודה בגנת-ירק, מלאכת-יד, ועוד. בית 
הספר הוקם בשנת 1849 ונוהל בידי שמעון סנטו (ראה אודותיו חומר 

מצורף). [4] עמ', 27 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול ומעט כתמים. 

פתיחה: $300
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508. Plan for Establishing an Educational 

Institute for Jewish Boys – Vienna, 1848

Programm. Einer Erzieh und Unterrichtsanstalt 
für Knaben isr. Confession in Wien [Plan for estab-
lishing an educational institute for Jewish boys]. 
Vienna, August , . German.
Detailed plan consisting of twelve paragraphs, com-
posed by the brothers Yosef and Shimon Szántó 
(Hungarians), for the establishment of a new, 
modern school in Vienna to replace the "Heder" 
(Talmud Torah), similar to schools already estab-
lished in Frankfurt and Hamburg. A dormitory will 
be erected next to the school; the teaching meth-
ods will be modern and in the spirit of the times, 
the syllabus will include sciences, history, drawing, 
mathematics, and extracurricular activities such as 
gymnastics, agriculture, handicrafts and more. The 
school was founded in  and directed by Shimon 
Szántó (see enclosed material). [ ]pp, cm. Good 
condition. Minor creases and stains.

Opening Price: $300

509. Manuscript Prayer-Notebooks – Germany, 

1855

Two manuscript notebooks. Potsdam, . German 
with a little Hebrew. Each notebook consists of a 
few handwritten leaves with prayers, supplications 
in a poetic style, prayers for the children, the family, 
"sons of the religion" and humanity in general. The 
prayers are written in a liberal-humanistic spirit char-
acteristic of the period. Signed: Mosner and Fränkel 
family members. ; pp, . cm. Very good condition.

Opening Price: $150

509. פנקסי-תפלות בכתב-יד - גרמניה, 1855 
שני פנקסים בכתב-יד. פוטסדאם (              ), 1855. גרמנית ומעט 

עברית.
בלשון  תחינות  תפלות,  ובהם  בכתב-יד,  ספורים  עמודים  בכל-פנקס 
בכללה.  והאנושות  הדת"  "בני  המשפחה,  ובני  הילדים  לשלום  פיוטית, 
לתקופה.  האופינית  ליברלית-הומניסטית  ברוח  כתובות  התפלות 
חתומים: בני משפחות מוזנר ופרנקל [                                 ]. 7; 12 עמ' 

כתובים, 16.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $150

Mosner, Fränkel

Potsdam

510. דיסקוהרש – כתב-העת היידי הראשון, סוף המאה 
ה-18

דיסקוהרש, כתב העת הראשון שנדפס ביידיש, להגנת הקהלה החדשה 
/ הקהלה הותיקה באמשטרדם. אמשטרדם, 1797-1798.

1. "דיסקוהרש: גהאלטין צווישן יהודים אין שיף פון איטרט נאך אמש־
הישנה].  הקהילה  באמשטרדם ונגד  החדשה  הקהילה  טרדם" [להגנת 

דפוס יוחנן לוי רופא, אמשטרדם, 1797-1798. 
סה"כ נדפסו 24 חוברות. לפנינו כרך המכיל את חוברות מס' 1-24. שני 

הדפים הראשונים חסרים והושלמו בצילום.
להגנת  [חוברות  באמשטרדם"  קהלה  נייע  די  וועגן  2. "דיסקוהרש 
הקהילה הותיקה באמשטרדם]. דפוס פרופס, אמשטרדם, 1797-1798.
שני  לפנינו   .1-11 כך  ואחר   1-5 ממוספרות  חוברות,   16 נדפסו  סה"כ 
כרכים: בכרך הראשון חוברות 1-5, מצולמות כולן. בכרך השני חוברות 

1-11, מקוריות (הדף הראשון חסר והושלם בצילום).

ד"ר  מאוסף  טוב.  מצב  קלף.  שדרות  עם  חדשות  בכריכות  כרכים,   3 סה"כ 
ישראל מהלמן.

פתיחה: $1000
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510. Diskuhrś – First Yiddish Periodical, Late 

18th Century 

Diskuhrś, first periodical printed in Yiddish, for the 
protection of the new community/senior commu-
nity in Amsterdam. Amsterdam,  – .

. "Diskuhrś: gheltin tsvishn yehudim in shif fun itret 
nokh Amsterdam" [for the protection of the new 
community in Amsterdam and against the senior 
community]. Yochanan Levy Rofeh Printing Press, 
Amsterdam, - . Complete set of  issues. First 
two leaves are missing and replaced by photocopies.

. "Diskuhrś Vegn din naye kehila in Amsterdam" 
[booklets for the protection of the senior com-
munity in Amsterdam]. Props printing press, 
Amsterdam, - .

 booklets were printed, numbered -  and then 
- . In front of us are two volumes: Booklets -  

in the first volume, all photocopied. In the second 
volume are booklets - , original ( missing first 
leaf replaced by photocopy).
Total of  volumes, in new binding with parchment 
spines. Good condition. From the collection of Dr. 
Israel Mehlman.

Opening Price: $1000

511. Stationary – Jewish Organizations – Vienna

 handwritten letters, on official stationary 
of Jewish Organizations in Vienna, - : 
Zion Publishers – Shmuel Einzlicht; Innerösterr. 
Districts-Comitee des Verbandes 'Zion'; Jüdischer 
Turnverein Bar Kochba (with two photographs); 
Zion. Frauen und Madchen-Verein Ruth; Jüdischer 
Nationalfonds in Osterreich; Lese-und Redehalle 
Jüdischer Hochschüler in Wien,with a sticker of the 
organization's symbol. Varied size, very good condi-
tion, folding marks. 

Opening Price: $180

511. נירות-מכתבים – ארגונים יהודיים – וינה
6 מכתבים בכתב-יד, על ניירות-מכתבים רשמיים של ארגונים יהודיים 
 Innerösterr. ;בוינה, 1904-1911: הוצאת "ציון" – שמואל אינזליכט
 Districts-Comitee des Verbandes 'Zion';  Jüdischer
 Zion. Frauen תצלומים;  שני  עם   ,Turnverein Bar Kochba
 und Madchen-Verein Ruth;  Jüdischer Nationalfonds
 in Osterreich; Lese-und Redehalle Jüdischer
Hochschüler in Wien, עם מדבקה עם סמל הארגון. גודל משתנה, 

מצב טוב מאד, למעט סימני-קיפול. 

פתיחה: $180

512. אוסף מסמכים - וינה
48 מכתבים וגלויות. וינה, 1924-1926. גרמנית ומעט עברית.

המכתבים,  ישראל.  לארץ  מוינה,  פרידמן  לאון  ידי  על  נשלחו  הגלויות 
בוינה,  החלוץ"  "הסתדרות  של  מכתבים  נייר  על  בחלקם  שנכתבו 
הכותבים  כמיהת  מהם  ועולה  אישיים-משפחתיים  בעניינים  עוסקים 
קבלת  המאשר  החלוץ,  ממשרד  מכתב  ביניהם,  ישראל.  לארץ  להגר 
גודל  פריטים.   48 סה"כ  העליה".  "קרן  עבור  קרונן   100,000 של  סכום 

ומצב משתנים.

פתיחה: $250

512. Collection of Documents – Vienna

 Letters and postcards. Vienna, - . 
German and some Hebrew.
The letters were sent by Leon Friedman of Vienna, 
to Eretz Israel. Some of the letters written on sta-
tionery of "Histadrut HeChalutz" in Vienna, concern 
personal-familial matters and express the writers' 
longing for immigrating to Eretz Israel. Amongst 
them a letter from HeChalutz office confirming re-
ceipt of ,  Kronen for "Keren HaAliya". Total 
of  items. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $250

513. ארבעה ספרי שירים ומליצות - וינה
צרור פרחים, חבור כולל מליצה ושיר, מאת ברוך שענפעלד. וינה, 1814. 
♦ שארית יהודה, [מחזה מאת ז'אן ראסין], כולל נס הצלת ישראל על 
ידי מרדכי ואסתר, מאת שלמה יהודה ראפאפורט. דפוס אנטון שמיד, 
וינה, 1827. כולל הגהות בכתב-יד, "על-פי הגהות המחבר נ"י". ♦ רות, 
מאת  שירים,  בארבעה  ומשפחתו,  אלימלך  קורות  מספרת  מליצה 
מענדל בוימגארטען. וינה, 1865. ♦ בן קהלת, הוא הנעתק מספר אורא־
ניא אשר לטידגא משורר אשכנזי [על-ידי יצחק (אדוארד) זאלקינסון]. 

וינה, 1876. 18-19 ס"מ, מצב משתנה. מאוסף ד"ר ישראל מהלמן. 

פתיחה: $400

513. Four Books of Poetry and Poetic Phrases 

– Vienna

Tzror Prachim, by Baruch Shoenfeld Vienna, . 
♦ She'erit Yehuda, by Shlomo Yehuda Rapopport 
[play by Jean Racin]. Vienna: Anton Schmidt, . 
With handwritten glosses, "according to the 
writer's glosses." ♦ Ruth, poetic phrases about 
Elimelech and his family in four poems, by Mendel 
Boymgarten. Vienna, . ♦ Ben Kohelet, copied 
by Yitzchak (Eduard) Zalkinsohn. Vienna, . 

- cm, condition varies. From the collection of Dr. 
Israel Mehlman.

Opening Price: $400
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514. The Anker – Life Insurance Company in 

Vienna 

Der Anker – Gesellschaft für Lebens-und-Rentenve-
rischerungen, Wien (Gegründet ), The Anker 
– Life Insurance and Pension Company in Vienna 
(established ). Jerusalem: Goldberg printing 
press [ 's].
The Anker – Life Insurance Company. Historic and 
general information about the company, revenues 
and tariffs.  pp, cm. Very good condition.

Opening Price: $120

515. Sefer Korot HaOlam – The Discovery of 

America – Vienna, 1858

Sefer Korot HaOlam, encompasses valuable stories 
from the beginning of history until our times, by 
Yehoshua Yechezkel Feivel Goldshtof. Vienna, . 
"It is comprised of two books – the first book, from 
the beginning of our knowledge of history until the 
discovery of America, and the second book – form the 
discovery of America until the French Revolution". 

, [ ] leaf, cm. Fair condition. Many stains, slight 
moth damage. Worn cover, partially detached. 

Opening Price: $120

514. האנקר – חברה לביטוח-חיים בעיר וינה
דפוס  התרי"ח),.  (נוסדה  בוינה  וֶרנטים  החיים  אחריות  חברת  ָהַאנֶקר, 

גאלדבערג, ירושלים, [שנות ה-20]. 
ָהַאנֶקר – חברה לביטוח חיים, "מאושרת במאמר הוזרה הקסרית וה־
ממלכית הפנימית". בחוברת מידע היסטורי וכללי, רווחים ותעריפים של 

החברה. ל' עמ', 16 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $120

515. ספר קורות העולם – גילוי אמריקה – וינה, 1858
ספר קורות העולם, מקיף סיפורים יקרי הידיעה מראשית ימות עולם 

עד עתותינו אלה, מאת יהושע יחזקאל פייבל גולדשטוף. וינה, 1858.
"מכיל שני ספרים – הספר הראשון, מתחלת ידיעתנו בתולדה עד עת 
מציאת אמעריקא, והספר השני – מן עת מציאת אמעריקע עד עת 
מרידת צרפת". פ, [1] דף, 20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים, מעט נזקי-עש. 

כריכה בלויה, מנותקת חלקית. 

פתיחה: $120

516. ארץ ישראל – ספר לימוד עם מפה ותמונות – וינה, 
1921

ארץ ישראל, גיאוגרפיה של ארץ-ישראל לבתי-ספר תיכוניים ולעם, עם 
וינה, [תרפ"ב  "מנורה",  הוצאת  קליין.  שמואל  ד"ר  מאת  וציורים,  מפות 

 .[1921
ישראל"  ארץ  "ממראות  בשחור-לבן,  תצלומים  עם  לוח  הספר  בפתח 
ראה  (מקופלת,  בעברית  צבעונית  ישראל  ארץ  מפת  ואחריו  (מנותק), 
קטנים.  תצלומים  וארבעה  ירושלים  העיר  מפת  הספר  בסוף  תמונה); 
הלוח  העטיפה.  על  כתמים  נקבי-עש,  טוב.  מצב  ס"מ.   23 עמ',   IV  ,146  ,[2]

הראשון מנותק וקרוע בשוליו. 

פתיחה: $120

516. Eretz Yisrael – A Textbook with a Map and 

Pictures – Vienna, 1921

Eretz Yisrael, the geography of Eretz Yisrael for 
high schools, with maps and illustrations, by Dr. 
Shmuel Klein. Menorah Publishers, Vienna, [ ]. 
At the beginning of the book a plate with black 
and white photographs, " sights of Eretz Yisrael" 
(detached), and after that, a colored map of Eretz 
Yisrael in Hebrew (folded, see photograph); at the 
end of the book there is a map of Jerusalem and 
four small photographs. [ ], , IV pages, cm. 
Good condition. Moth holes, stains on cover. The first 
plate is detached and torn at margins. 

Opening Price: $120

514
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517. יהודי רחוב Scheffstrasse בוינה במאות ה-14-15
Das Judenbuch der Scheffstrasse zu Wien ( -
. וינה ולייפציג, 1908. גרמנית ומעט  ), Dr. Artur Goldmann

עברית. 
 Quellen und Forschungen zur" בסדרה  ראשון  כרך 
Geschichte der Juden in Deutsch-Österreich", בהוצאת 
עמ', 24   [1]  ,148 , וינה.         של  היהודית  הקהלה  של  ההסטורי  הועד 
ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בשולי העטיפה, קמטים בשולי הדפים. גליונות 

לא חתוכים. 

פתיחה: $120

XLII

517. The Jewish Register of the Scheffstreet in 

Vienna, 1389-1420

Das Judenbuch der Scheffstrasse zu Wien ( -
), Dr. Artur Goldmann. Vienna and Leipzig, 
. German and a little Hebrew.

Volume  of the series Quellen und Forschungen zur 
Geschichte der Juden in Deutsch-Österreich, pub-
lished by the Historical Committee of the Jewish 
Community of Vienna. XLII, , [ ] page, cm. Good 
condition. Minor tears to cover margins, crease to leaf 
margins. Uncut sheets. 

Opening Price: $120

518. "עתון בני מדבר" – השומר הצעיר – ברלין, 1937
עתון [עדת] בני מדבר, השומר הצעיר, קן ברלין, [1937]. גרמנית.

חברי  לשימוש  בסטנסיל,  ומשוכפלת  במכונת-כתיבה  מודפסת  חוברת 
התנועה. כוללת טקסטים מאת טולסטוי, טורגנייב, רילקה, ואחרים; בין 
דפי החוברת, חמשה "לוחות" עם איורים, חלקם עם מוטיבים ציוניים. 
בדף השער נוסף בעפרון "חזק ואמץ, עדת בני מדבר". המעטפת צבועה 
ונזקי-רטיבות,  קמטים  טוב.  מצב  ס"מ.   21X17 בשרוך,  כרוכים  דף   36 ביד. 

כתמים. 

פתיחה: $150

518. Bnei Midbar Newspaper – Hashomer 

Hatzair – Berlin, 1937

The [Congregation] Bnei Midbar newspaper, 
Hashomer Hatzair, Berlin, [ ]. German.
A typed and stencil copied booklet, for the mem-
bers of the movement. The booklet is comprised of 
texts by Tolstoy, Turgenev, Rilke, and others. Five 
plates with illustrations, some with Zionist motifs. 
On title page, added in pencil "Be strong and coura-
geous, Adat Bnei Midbar". Hand-painted cover.  
pages bound with a lace, X cm. Good condition. 
Creases and moisture damage, stains. 

Opening Price: $150

519. התאחדות עולי גרמניה ואוסטריה – אוסף כרוזים 
וחוברת

13 כרוזים, מודעות והזמנות לאירועים, מטעם התאחדות עולי גרמניה 
ואוסטריה. תל-אביב, שנות ה-30. עברית, גרמנית ואנגלית. 

הזמנות להרצאות ותערוכות, בעיקר של אנשי-רוח יוצאי גרמניה ואוס־
לעניני  הועדה  בהוצאת  אירופה",  מערב  לעולי  "אגרת  חוברת   + טריה 

519. German and Austrian Immigrants 

Association   

 Proclamations, notices and invitations to events, 
on behalf of the German and Austrian Immigrants 
Association. Tel-Aviv, 's. Hebrew, German and 
English.
Invitations to lectures and exhibitions, mainly of in-
tellectuals of German and Austrian origin + a book-
let "Missive to Immigrants from Western Europe", 
published by the committee for immigrants from 
Western Europe, Tel-Aviv,  (the table of con-
tent is in Hebrew – the booklet in German). Sizes 
and conditions vary.

Opening Price: $150

(התוכן  תל-אביב, 1938  ההסתדרות,  של  המערבית  מאירופה  העולים 
בעברית – יתר החוברת בגרמנית). גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150
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520. Booklet of Regulations for Soldiers – 

Odessa, 1874

Regulations for soldiers in military service. 
Translated by M. Zelikovitch and N. Horowitz. 
Odessa, . Yiddish.
A detailed book of regulations for soldiers in 
military service, translated into Yiddish for use by 
Jewish soldiers. pp, cm. Good condition. Some 
stains, mild creases at borders, partly detached 
leaves. Ink-stamps.

Opening Price: $120
521. Pogrom in Odessa, 1906 – With Leaves that 

are Unknown Bibliographically

Der blutiger pogrom in Odessa fun -  oktober 
 yor [the pogrom in Odessa on -  October 
], by David Horowitz. Odessa, .

Booklet about the October  Pogrom against 
Odessa Jews. In a copy found at the National Library 
there are  pages only, in the copy in front of us  
pages have been added at the end with names and 
ages of Jews murdered during the Pogrom. , [ ] 
pp, cm. Good condition.  Original paper cover. A few 
tears and stains, ink-stamps. From the collection of Dr. 
Israel Mehlman.

Opening Price: $150

520. חוברת תקנות לחיילים - אודסה, 1874
"ָאוסטַאוו פין דער ווָאאינסקָאי ּפָאווינָאסט" [תקנות למשרתים בשירות 
צבאי]. מתורגם על ידי מ. זייליקאוויטש ונ. הורוויץ. אודסה, 1874. יידיש.
ספר תקנות מפורט לחייל בשרות צבאי, מתורגם ליידיש, לשימושם של 
החיילים היהודים. 66 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קמטים בשוליים, דפים 

מנותקים חלקית. חותמות.

פתיחה: $120

521. פוגרום הדמים באודסה, 1906 – כולל דפים לא 
ידועים ביבליוגרפית

דער בלוטיגער פאגראם אין אדעססא פון 18-22 אקטיאבר 1905 יאהר 
דוד  מאת   ,[1905 באוקטובר   18-22 בימים  באודסה  הדמים  [פוגרום 

הורוויץ. אודסה, תרס"ו [1906].
בספריה   .1905 באוקטובר  אודסה  ביהודי  הפוגרום  אודות  חוברת 
הלאומית נמצא טופס ובו 12 עמ' בלבד, ואילו בטופס שלפנינו, נוספו 
בסופו 4 עמ' ובהם שמות הנרצחים בפוגרום ומניין שנותיהם. 12, [4] 
עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. כולל מעטפת הנייר המקורית. מעט קרעים וכתמים, 

חותמות. מאוסף ד"ר ישראל מהלמן. 

פתיחה: $150

יהדות מזרח אירופה
EASTERN EUROPEAN JEWRY

522. טבח יהודי רוסיה – דו"ח – לונדון, 1906
 Massacre of Jews in Russia. Report of the protest
כינוס- דו"ח   – רוסיה  יהודי  [טבח   meeting at Queen's Hall

מחאה]. תדפיס מתוך Jewish World, לונדון, 1906.
בסופו: תמצות דו"ח שנעשה עבור הועדה היהודית-רוסית, ונכתב בידי 
אחד מחבריה, תוך סיורים ברוסיה וארגון קרנות הסיוע שם. 47 עמ', 21 

ס"מ. מצב טוב. פגמים וכתמים קלים לעטיפה. 

פתיחה: $120

523. "השחר" - שבועון ציוני-רוסי
РАЗСВЕТЪ [השחר], סט. פטרבורג, 1914. רוסית.

שבועון ציוני-רוסי. 26 גליונות, 12 בינואר 1914 עד 3 באוקטובר 1914. 
מצב  ו-37-40.  ו-28)   26 ,20 ,13 ,3 גיליונות  (למעט  מס' 2-29  גליונות 

בינוני. כתמים, קרעים בעטיפות ובשולי הדפים.

פתיחה: $250

523. The Sunrise – Zionist-Russian Weekly 

Journal 

РАЗСВЕТЪ ["The Sunrise"]. St. Petersburg, . 
Russian. 
A Zionist-Russian journal.  issues, January , 

 to October , . Issues no. -  (except for 
issues , , ,  and ) and - . Fair condition. 
Stains, tears to covers and at borders of leaves.

Opening Price: $250

522. Massacre of Jews in Russia – Report – 

London, 1906

Massacre of Jews in Russia. Report of the protest 
meeting at Queen's Hall. Printout from the Jewish 
World, London, .
At the end: summary of a report composed for the 
Jewish-Russian Committee, written by one of its 
members, during tours in Russia and organizing the 
aid funds there.  pp, cm. Good condition. Slight 
damages and stains to cover.

Opening Price: $120
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524. הקונסוליה הרוסית בפלשתינה - אוסף מסמכים, 
1886-1915

הכללית  הקיסרית  הקונסוליה  ידי  על  שנשלחו  רשמיים  מסמכים   139
בענייני  בעיקר  אליה,  רשמיות  פניות  וכן  בירושלים  הרוסים  במגרש 

כספים. רובם מראשית המאה ה-20. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $1000

524. Russian Consulate in Palestine – Collection 

of Documents, 1886-1915

 Official documents sent by the General Imperial 
Consulate in the Russian Compound in Jerusalem, 
as well as applications to the consulate mainly 
concerning monetary matters. Most documents of 
early th century. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $1000

525. רוסיה בעת החדשה – פרק על יהודים, 1829
 Russland in der neuesten Zeit, Eine Skizze, von E.
Pabel  [רוסיה בעת החדשה - סקיצה]. דרזדן ולייפציג, 1830. גרמנית. 
בעמ' 77 פרק קצר המוקדש ליהודים, "                    ". IV, 169 עמ', 19 
ס"מ. מצב טוב, כולל מעטפת-הנייר המקורית, כרוך בכריכה קשה, בלויה, עם 

שדרת עור וכיתוב בכתב-יד. 

פתיחה: $150

Die Juden

525. Russia in the Modern Era – Chapter about 

Jews, 1829

Russland in der neuesten Zeit, Eine Skizze, von E. 
Pabel [Russia in the Modern Era – Sketch]. Dresden 
and Leipzig, . German.
A short chapter dedicated to Jews on page , "Die 
Juden". IV,  pp, cm. Good condition, original 
paper-cover, bound in hard cover, worn, with leather 
spine and a handwritten inscription.

Opening Price: $150

526. "הריזולוציות" - החלטות ועידת "אחדות" – אוקראינה, 
1918

"הריזולוציות [החלטות] הועידה הכללית של ההסתדרות "אחדות" מכל 
מדינת אוקריינה בקיוב, ח-י"ד תמוז שנת ה'תרע"ח". קייב, 1918.

"אחדות",  ההסתדרות  ומטרות  נהלי  לקביעת  מועידה  החלטות 
שמטרתה "לפתור את כל שאלות חיי עמנו ברוח התורה הכתובה והמ־
חברות,  תנאי  האגודה,  מטרות  הועידה,  מסקנות  פירוט  כוללת  סורה". 
ועד המרכזי, עניני חינוך, ספרות, עתונות, שאלות לאומיות, ועוד. 8 עמ', 
גליון לא חתוך, 17.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקרעים קלים, כתמים. אינו 

ידוע ביבליוגרפית. 

פתיחה: $120

526. The Resolutions – "Achdut" Convention 

Decisions – Ukraine, 1918

"The Resolutions of the General Convention of the 
"Achdut" Union os the Ukraine in Kiev, June ." 
Kiev, .
Resolutions made during the convention to deter-
mine the procedures and goals of the "Achdut" 
union, its aim being to "solve the problems of our 
people in the spirit of the Torah." Includes detailed 
conclusions of the convention, objectives of the 
union, membership criteria, and matters relating 
to the central committee, education, literature, 
journalism, national issues and more. pp, uncut 
sheet, . cm. Good condition. Minor creasing and 
slight tears, some stains. Bibliographically unknown.

Opening Price: $120

524
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527. The Colonies in Palestine + a Map – 

Usishkin – St. Petersburg, 1890

УСПЕХИ ЕВРЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ В 
ПАЛЕСТИНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ [The 
Success of the Jewish Colonization in Palestine in 
the Last  Years, with Map], By Menachem Usishkin. 
St. Petersburg, . Russian with a little Hebrew. 
A folded map at the end of the book, "a map 
of Palestine with the Jewish colonies", by A. S. 
Tennenbaum (Russian). Scale : , , the names 
of the Jewish colonies are underlined.  pages + 
a folded map, cm. Good-fair condition, moth dam-
aged, stamps and stains. 

Opening Price: $250

527. המושבות בפלשתינה + מפה – אוסישקין – סט. 
פטרבורג, 1890 

 УСПЕХИ ЕВРЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ В
[הצלחת   ПАЛЕСТИНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ
מפה],  עם  האחרונות,  השנים  ב-8  בפלשתינה  היהודית  הקולוניזציה 

מאת מנחם אוסישקין. סט. פטרבורג, 1890. רוסית ומעט עברית.
בסוף הספר מקופלת מפה, "מפת פלשתינה עם המושבות היהודיות", 
מאת א"ס טננבאום (רוסית). בקנה-מידה 1:200,000, שמות המושבות 
היהודיות מודגשים בקו. 27 עמ' + מפה מקופלת, 19 ס"מ. מצב בינוני-טוב, 

פגעי-עש, חותמות וכתמים.

פתיחה: $250

528. שני ניירות-מכתבים יהודיים – בסרביה / רוסיה
בסרביה,  בייראמטשא".  פה  צבורי  ספר  "בית  של  1. נייר-מכתבים 
1906 בקירוב. בצדו האחורי מופיעה תכנית הלמודים של ביה"ס, בכתב-

יד. בחזיתו כיתוב ברוסית. 
פטר־ סט.  גינזבורג.  מנדל  יעקב  סוחר-הספרים  של  2. נייר-מכתבים 

סבורג, 1913. כולל מכתב בכתב-יד, בענייני הזמנות ומשלוחי ספרים. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100

528. Two Jewish Stationaries – Serbia / Russia

. Stationary of "the Public School in Yeremitchi". 
Serbia, c. . A handwritten school schedule on 
reverse side. A Russian inscription on the front.

. Stationary of the book trader Ya'akov Mendel 
Ginzburg. St. Petersburg, , with a handwritten 
letter regarding book orders and delivery. 

Varied size and condition.

Opening Price: $100

529. קלונימוס זאב ויסוצקי – קבוצת מכתבים – ורשה, 
1898

מאת  ישראל,  ארץ  ישוב  בענין  שם  לאנשי  שנשלחו  מכתבים  קבוצת 
קלונימוס זאב וויסָאצקי, נסדרו ונערכו על ידי איש אמונים. ורשה, תרנ"ח 

.1898
עתונים,  לעורכי  מכתבים  אוסף  השער.  דף  מול  ויסוצקי  של  פורטרט 
גורדון,  י"ל  סמולנסקין,  פרץ  ביניהם:  ציוניים,  ופעילים  עבריים  סופרים 
לצד  נוספים,  ואישים  רוטשילד  הברון  פינסקר,  י"ל  סוקולוב,  נחום 
טקסטים שונים ומכתבים לבני-משפחה. פורטריט, VIII ,336 עמ', 22 ס"מ. 
מצב טוב. נקבי-עש בודדים. הפורטרט מודבק על נייר עבה. חותמות ורישומים 

בכתב-יד. כריכה מקורית, משופצת, פורזץ (פנים הכריכה) משוקם. 

פתיחה: $350

529. Kalonymus Ze'ev Wissotzky – A Batch of 

Letters – Warsaw, 1898

A batch of letters sent to prominent people about 
the settlement of Eretz Yisrael, by Kalonymus Ze'ev 
Wissotzky. Warsaw, . 
Opposite the title page is a portrait of Wissotzky. A 
collection of letters to newspaper editors, Hebrew 
authors and Zionist activists. Amongst them are: 
Peretz Smolenskin, Y. L. Gordon, Nachum Sokolov, 
Y. L. Pinsker, Baron Rothschild, beside various texts 
and letters to family members. Portrait, , VIII 
pages, cm. Good condition. Few moth holes. The 
portrait is glued on heavy paper. Stamps and inscrip-
tions. Original cover, restored vorsatz.

Opening Price: $350

530. סיוע לנרדפים ברוסיה הסוביטית – כרזה בעצוב רודי 
דויטש

על  הנרדפים  לעזרת  חברה  "מגן",  מטעם  כרזה  המצר!",  מן  "נחלצם 
"אחדות",  דפוס  הסוביטית.  ברוסיה  הלאום  קניני  וכל  הציונות  היהדות, 

תל-אביב, [1937]. 
עצוב הכרזה נעשה בידי רודי דויטש (דיין), חתום בפינה השמאלית הע־
ליונה. 89X63 ס"מ. מצב טוב. מקופלת, קרעים קלים בקוי הקיפול, מעט כתמים. 

פתיחה: $500
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530. Assistance for the Persecuted in Soviet 

Russia – A Poster designed by Rudi Deutsch

A poster by Magen, a group for assisting those who 
are persecuted because of their Judaism, Zionism 
and all national affiliations in Soviet Russia. Achdut 
Printing Press, Tel Aviv, [ ]. designed by Rudi 
Deutsch (Dayan), signed on the upper left corner. 

X cm. Good condition. Folded, slight tears on fold-
ing lines, few stains.

Opening Price: $500

531. שלח את עמי – למען יהודי בריה"מ – לונדון
שלח את עמי – Let my People Go!. לונדון, 1965-1980.

כרזה מטעם ארגון Wujs, התאחדות הסטודנטים היהודיים העולמית, 
ברית- יהדות  עם  סולידריות  בסימן  הבינלאומי  הסטודנט  יום  לכבוד 
 International student day of solidarity with) המועצות
Soviet Jewry). האיור מאת דניאל גילברט (                        ). 

98X69.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים בקוי-הקיפול, קרעים קלים, כתמים.

פתיחה: $600

Daniel  Gilbert

531. Let My People Go – For Soviet Jewry 

– London

Let My People Go! London, - .
A poster by the Wujs Organization, the International 
Jewish Students Union, in honor of the International 
student day of solidarity with Soviet Jewry. 
Illustration by Daniel Gilbert. . X cm. Good condi-
tion. Creases in folding lines, minor tears, stains.

Opening Price: $600

532. שלח את עמי –  אסירי ציון ברוסיה - אוסף מסמכים
ציון  לאסירי  הסיוע  ארגון   – עמי"  את  "שלח  מטעם  מסמכים  אוסף 

וליהודי ברית המועצות, שנות ה-70 עד שנות ה-90. 
 Let my people – האוסף כולל: 2 כרזות קטנות - "שלח את עמי
go", עם תמונותיהם של אסירי-ציון המוחזקים בבתי הכלא הסובייטיים 
על רצונם לעלות לארץ, 1975. ♦ 7 כרזות "אסיר ציון בברה"מ", הוצאת 
של  תמונותיהם  עם   –  1985 ברה"מ",  יהודי  למען  הציבורית  "המועצה 
הוצאת   ,"Soviet Jewry is not free" כרזות   2  ♦ אסירי-ציון. 
קרן היסוד, 1990. ♦ 6 תצלומי שחור-לבן של אסירי ציון, באחד מהם 
מופיע גם נתן שרנסקי. ♦ עלון דמוי שטר של 100 דולר, מטעם אגודת 
הסטודנטים בבר-אילן. ♦ עלון המודיע על שלשה "מבוקשים" – שליטי 
 My visit to the Gulag" חוברת   ♦  .1970 במוסקבה,  הקרמלין 
גנדין  של  הקדשה  עם  עלון   ;1974 ֶגְנִדין,  לב  מאת   ,"Archipelago
מהס־ גנדין,  של  לרעייתו  מכתב  תמונתו;  עם  כרוז  וברוסית;  בעברית 

נאטור האמריקני הנרי מ. ג'קסון. סה"כ 23 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

532. Let My People Go – Prisoners of Zion in 

Russia – Collection of Documents  

Collection of documents on behalf of "Let My People 
Go" – the relief organization for the Prisoners of 
Zion and Soviet Union Jewry, 's to the 's. 
Includes:  small posters - "Let My People Go" with 
photographs of Prisoners of Zion imprisoned in 
Soviet jails for their fight to immigrate to Israel, 

. ♦  Posters "Prisoner of Zion in the USSR", 

531
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533. "Jews in Music" – Poster, Vilnius, 1911

Lecture by D.S. Schor "Yidn un Muzik" [Jews 
in Music], on behalf of "Education Distribution 
Society", Vilnius, . Yiddish and Russian.
The lecture was accompanied by "Musical Pictures". 

X . cm. Good condition, substantial folding-marks. 
Mounted on linen fabric for display and restoration.

Opening Price: $150

533. "היהודים במוסיקה" – כרזה, וילנה, 1911 
הרצאה מאת ד. ס. ׁשֹור, בנושא "אידען און מוזיק" [היהודים במוסיקה], 

מטעם "חברה מפיצי השכלה", וילנה, 1911. יידיש ורוסית. 
סימני- טוב,  מצב  ס"מ.   70X54.5 מוסיקליות".  ב"תמונות  מלווה  ההרצאה 

קיפול ניכרים. מודבקת על בד פשתן לתצוגה ושימור. 

פתיחה: $150

 – with photographs of Prisoners. ♦  Posters 
"Soviet Jewry in not free", Keren HaYesod printing, 

. ♦  Black and white photographs of Prisoners 
of Zion; Nathan Sharansky is seen in one of them. ♦ 
Leaflet in the shape of a - Dollar- bill, on behalf of 
the Bar-Ilan University students. ♦ Leaflet announc-
ing three "Wanted" – the Kremlin rulers in Moscow, 

. ♦ Leaflet "My visit to the Gulag Archipelago" 
by Lev Genadin, ; Leaflet with dedication by 
Genadin in Hebrew and Russian; poster with his 
photograph; letter to Genadin's wife from the 
American senator Henri M. Jackson. Total of  
items, various sizes and conditions.

Opening Price: $400

534. הצופה – שבועון עברי – קובנה, 1922
א. פרידמן.  א.  בעריכת  ַהּצֶֹפה, שבועון עברי, מוקדש לחיים ולספרות, 
קובנה, תרפ"ב 1922. גליונות א'-י"ד (למעט גליון י"א). לא נדפסו גליונות 

נוספים.
החיים  חזיונות  בכל  יתענין  בליטא,  הראשון  העברי  העתון  "הצפה, 
המדיניים,  שלנו,  והציבוריים  הלאומיים  החיים  ישתקפו  בו  העברים. 
עברית.  למלה  ַאחינו  צמאון  ירוה  הצפה  והספרותיים...  הכלכליים 
לספרותנו  המשתוקקים  עמנו  מבני  לרבבות  עברי  רוחני  מזון  יספיק 

הלאומית ומתגעגעים עליה זה ימים רבים...". 
שני עותקים של גליון ג', אחד אינו כרוך. גליון י"א חסר. כרך 31 ס"מ. מצב טוב. 

נייר יבש ושביר. מספר דפים מנותקים. מאוסף ד"ר ישראל מהלמן. 

פתיחה: $200

534. HaTzofeh – Hebrew Weekly – Kovna, 1922

HaTzofeh, Hebrew weekly, dedicated to life and 
literature, edited by A. A. Friedman. Kovna, . 
Issues -  (except for issue ). No more issues 
have been printed.
"HaTzofeh, first Hebrew paper in Lithuania, …
reflects our national, public, political, economic 
and literary life…". Two copies of issue no. , one is 
not bound. Issue no.  is missing. Volume cm. Good 
condition. Dry and fragile paper. Several detached 
leaves. From the collection of Dr. Israel Mehlman.

Opening Price: $200
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535. תרבות-יידיש בפולין, שנות ה-20 – כרטיסים וגלויות
ביימעלעך",  "גרינינקע  הילדים  עתון  מערכת  מטעם  פרסומיות  גלויות 
וילנה; גלויה מטעם מערכת העתון "לָאדזשער-ארבעטער", לודז', 1929, 
גלויה  העתון;  גליונות  על  חובות-תשלום  של  בכתב-יד  רשימה  עם 
רשמית של ה"יידישע צענטראלע עמיגראציע געזעלשאפט אין פוילן, 
ורשה,  שול-ארגאניזאציע",  "יידישע  מטעם  לוטו  כרטיס   ;1928 ורשה, 

1929, ועוד. סה"כ 9 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120

535. Polish Yiddish Culture, 1920 s – Tickets and 

Postcards

Advertising postcards of children's newspaper 
Grininka Beimelach, Vilna; a postcard of the 
newspaper Ladzsher-Arbeter, Lodz, , with a 
handwritten list of debts for the newspaper; an of-
ficial postcard of the Yiddishe Central Emigration 
Gezelsheft in Poland, Warsaw, ; a lottery ticket 
on behalf of Yiddishe Shul Organization, Warsaw, 

, etc. A total of  items, varied size and condition. 

Opening Price: $120

536. יהדות טשרנוביץ – מאמר ארוך בכתב-יד / תצלום 
קבוצתי עם חיים ויצמן

 Die Judische Gemeinde von Czernowitz ,מאמר בכתב-יד
im Wandel der Zeiten [הקהלה היהודית של טשרנוביץ במהלך 
תל-אביב,   .(Liquornik) ליקוֹורניק  (מוריץ)  משה  מאת  הדורות], 
ה-18  מהמאה  בטשרנוביץ  היהודית  הקהלה  תולדות  גרמנית.   .1944
ועד שנות ה-40 של המאה ה-20. 39 דף, מצב טוב, קרעים בשוליים. 
מביקורו  גדול,  קבוצתי  תצלום  ליקוֹורניק:  משה  של  שונים  ♦ תצלומים 
של פרופ' חיים ויצמן בטשרנוביץ כנשיא ההסתדרות הציונית העולמית, 
1927; 9 תצלומים משפחתיים ופרטיים שונים. ♦ "שטר קבלה" צבעוני, 
ה-30.  שנות  בירושלים,  בוקאווינא"  כוללות  לבני  העזרה  "ועד  מטעם 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

536. Czernowitz  Jewry – Long Handwritten 

Essay / Group Photograph with Haim Weizmann

Manuscript essay, Die Judische Gemeinde von 
Czernowitz im Wandel der Zeiten [The Czernowitz  
Jewish Community through the Ages], by Moshe 
(Moritz) Liquornik. Tel-Aviv, . German. 
History of the Czernowitz Jewish community from 
the th century to the s.  leaves, good 
condition, tears at borders. ♦ Various photographs 
of Moshe Liquornik: large group photograph, from 
Prof. Haim Weizmann's visit in Czernowitz as the 

president of the World Zionist organization, ;  
family and private photographs. ♦ "Receipt" in color, 
from the "Aid committee for the Bucovina Kollels" 
in Jerusalem, s. Size and condition varies.

Opening Price: $400
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538. ארכיון מסמכים מהעיר בוטושאן – רומניה
204 מסמכים וכרוזים מחיי הקהלה היהודית בעיר בוטושאן (Botoşani), רומניה, שנות העשרה עד שנות 

ה-30. רומנית, עברית ויידיש. 
כרוזים  קדישא;  חברה  של  מסמכים  לבחירות;  רשימות-מועמדים  ועברית;  רומנית  ביידיש,  תורניים  כרוזים 
מד"ר אמיל טאובר, נשיא הקהלה היהודית בבוטושאן + מכתבים בכתב-יד הממוענים אליו או אל ועד הקהלה 
היהודית; "כרטיס בוחר"; קבלות; הסכמים וחוזים בכתב-יד ובדפוס; רשימות-שמיות וחתימות אזרחים; מכתבים 

ומסמכים של בתי-עסק יהודיים בעיר; לוח לתלייה בבית-כנסת, ועוד. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1000

538. Archives of Documents from Botoşani – Romania 

 document and proclamations from Jewish community life in Botoşani, 
Romania, -  s. Romanian, Hebrew and Yiddish.
Lists of nominees for elections; documents of the Chevra Kadisha; posters by 
Dr. Emil Tauber, the Botoşani Jewish Community President and handwritten 
letters addressed to him or to the Jewish Community Committee; an election 
card; receipts; handwritten and printed agreements and contracts; lists of 
names and signatures of citizens; letters and documents of Jewish businesses 
in the city; a board to hang in the synagogue, etc. Varied size and condition. 

Opening Price: $1000

537. An Archive of Documents of the Râmnicu Sărat Jewish Community 

– Romania

 documents of the Râmnicu Sărat Jewish community, Romania,  s-  
s. Romanian.
A printed pamphlet with the community's regulations; letters and reports on the 
Jewish community committee's official stationary; paper tickets with stamps of 
the synagogue; handwritten and printed contracts and agreements; letters by 
Rabbi Dr. Menachem Shafran; letters by the city's Jewish business owners, etc. 
Contains material related to the Holocaust. Varied size and condition.

Opening Price: $700

537. ארכיון מסמכים הקהילה היהודית של העיר רמניקו-סראט – רומניה
170 מסמכים מחיי הקהלה היהודית בעיר רמניקו-סראט (Râmnicu Sărat), רומניה, שנות ה-20 עד שנות 

ה-40. רומנית.
היהודית;  הקהלה  ועד  של  רשמיים  ניירות-מכתבים  על  ודו"חות  מכתבים  הקהלה;  תקנות  עם  מודפס  עלון 
כרטיסי-נייר עם חותמות בית-הכנסת; חוזים והסכמים בכתב-יד ובדפוס; מכתבים מהרב ד"ר מנחם שפרן; 

מכתבים מבעלי-עסקים יהודיים בעיר, ועוד. כולל חומרים הקשורים בשואה. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $700

538
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ארה"ב ואנגליה
USA AND UK

539. כתב-יד של הסוציאליסט מיכאל זמטקין – ארה"ב, סוף המאה ה-19 
An Open Letter to the Fool of Universal History [מכתב פתוח לשוטי ההיסטוריה האוניבר־

סלית, מאת מיכאל זמטקין. ברוקלין, ניו-יורק, 1890 בקירוב. אנגלית.
מיכאל זמטקין (1859-1935) – סוציאליסט יידי-אמריקני, עתונאי ומנהיג-פועלים. השתייך לקבוצה של אינטל־
קטואלים יהודים ופעילים למען זכויות הפועלים בניו-יורק, והיה מהעורכים הראשונים של העתון רב-ההשפעה 

.Jewish Daily Forward
חיבורו מתאר חזון אלגורי וקודר, שנוצר בעקבות דרכה המוטעית של האנושות. כפי הנראה, החיבור הושפע 
 ,(Homestead Strike) מפעילותה של סוכנות הבילוש הלאומית "פינקרטון" במהלך השביתה בהומסטד
בשנת 1892 (בסוף המאה ה-19, נודעו אנשי "פינקרטון" בהשתתפותם בשבירת שביתות בשירות מעסיקים 
שונים, ועל-כך זכו ליחס של שנאה מצדם של פעילי האיגודים המקצועיים האמריקנים הראשונים, שראו בהם 
אויב בנפש). במרכז החיבור, דמות אשה העולה מתוך הרס וחורבן האנושות, ומגלה עצמה כֵאם כל השעירים 

לעזאזל ושוטי ההסטוריה האוניברסלית. לפרטים נוספים אודות תוכן החיבור, ראה דף מצורף. 
 ,"Send to Ed. Bellamy to be published" ,בראש הדף הראשון, רישום בעפרון בכתב-ידו של זמטקין

כנראה הכוונה היא לכתב-העת New Nation, שראה אור בשנים 1891-1894.
קלות  פגיעות  עם  ואחרונים,  ראשונים  דפים  בשולי  קרעים  כתמים.  ומעט  סימני-קיפול  טוב.  מצב  ס"מ.   27.5 עמ',   15

במספר מלים. 

פתיחה: $800

539. Manuscript of the Socialist Michael Zametkin – USA, Late 19th 

Century

An Open Letter to the Fool of Universal History, by Michael Zametkin. Brooklyn, 
New-York, ca. . English.
Michael Zametkin ( - ) – an American-Yiddisher Socialist, journalist and 
workers-leader. Was a member of a group of Jewish intellectuals and activists 
for workers rights in New-York. One of the first editors of the influential paper 
the Jewish Daily Forward.
 The manuscript describes an allegorical vision, as a result of humanity's wrong 
way. It is possible that the composition was influenced by the activity of the 
National Detective Agency "Pinkerton" during the Homestead Strike, in . 
The composition is about a woman rising from chaos and the destruction of 
humanity, and discloses herself as a mother of all scapegoats and fools of uni-
versal history. 
An inscription in pencil handwritten by Zametkin appears on the first leaf: "Send 
to Ed. Bellamy to be published", probably to the periodical "New Nation" which 
was published during the years - .  pp, . cm. Good condition. Folding-
marks and stains. Tears at borders of first and last leaves, with slight text-omissions.

Opening Price: $800 539
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541. British Jewry Book of Honour 1914-1918

British Jewry Book of Honour - , edited by 
Michael Adler. London: Caxton, .
Comprehensive documentation of the Jews con-
tribution to the military effort during World War I. 
Includes lists of soldiers, their ranks, their decora-
tions and dates of their death. Hundreds of pho-
tographs. Printed in  numbered copies, this 
is copy no.  signed by the publisher. XIX, ,  
pp. X cm. Fair condition. Stains, tears to binding, 
partly detached spine, one leaf detached.

Opening Price: $250

542. "Arbayter Fraynd" Newspaper Literary 

Supplement– London, 1904-1905

Literarishe Baylage, vokhentlikhe zum "Arbayter 
Fraynd", weekly literary supplement. London, 

- . Yiddish. First year, issues - .  pp, 
cm. Good condition, varies. From the collection of 

Prof. Chimen Abramsky.

Opening Price: $150

540. "Self-Emancipation!" – First Translation 

into English – London, 1891

Self-Emancipation! The only Solution of the Jewish 
Question, Translated from the anonymous German 
original by Albert A. L. Finkelstein. London, .
First translation into English of Y.L. Pinsker book 
"Auto Emancipation", first published anonymously 
in Berlin in , and ever since was printed in  
editions in  different languages.  pp, cm.  Good 
condition. Original paper-cover torn and partly missing. 
From the collection of Prof. Chimen Abramsky.

Opening Price: $180

542. מוסף ספרותי לעתון "ארבייטער פריינד" – לונדון, 
1904-1905

מוסף  פריינד",  "ארבייטער  צום  וועכענטליכע  ביילאגע,  ליטערארישע 
ספרותי לעתון Worker's Friend. לונדון, 1904-1905. יידיש. שנה 
ראשונה, גליונות 1-52. 416 עמ', 24 ס"מ. מצב טוב, משתנה. מאוסף פרופ' 

שמעון אברמסקי.

פתיחה: $150

540. "אוטואמנציפציה!" – תרגום ראשון לאנגלית – לונדון, 
1891

 Self-Emancipation! The only Solution of the Jewish
 Question, Translated from the anonymous German

original by Albert A. L. Finkelstein. לונדון, 1891. 
תרגום אנגלי ראשון לספרו של י"ל פינסקר, "אוטואמנציפציה", אשר ראה 
בכ-90  אור  ראה  ומאז  שם,  בעילום  בשנת 1882  בברלין  לראשונה  אור 
מהדורות ב-22 שפות שונות. 52 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב . כוללת את מעטפת-

הנייר המקורית, קרועה וחסרה חלקית. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $180

541. יהדות בריטניה במלחמת העולם הראשונה
British Jewry Book of Honour 1914-1918, בעריכת מיכאל 

אדלר. הוצאת Caxton, לונדון, 1922.
בזמן  המלחמתי  למאמץ  בריטניה  יהודי  תרומת  של  מקיף  תיעוד 
מלחמת העולם הראשונה. כולל רשימות מפורטות של שמות החיילים, 
דרגותיהם, אותות הכבוד להם זכו ותאריכי פטירתם. בסוף הספר מאות 
תצלומים. נדפס ב-3000 עותקים ממוספרים, עותק זה מספרו 16 והוא 
חתום בידי המו"ל.       , 636, 364 עמ'. 22X28 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים 

בכריכה, שדרה מנותקת בחלקה ודף אחד מנותק.

פתיחה: $250

xix
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543. אוסף חוברות ועתוני-יידיש סוציאליסטיים – לונדון וניו-יורק
21 חוברות סוציאליסטיות וגליונות עתוני-פועלים, סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20. 

1. וויא קומט א יוד צו סאציאליזמוס?, הקדמה מאת בנימין פיגנבוים. לונדון, 1889. 
2. דאס ארבייטער פראגראם פון פערדינאנד לאססאל, תרגום יידיש-דייטש מאת פיליפ קראנץ. לונדון, 1889. 
סעק־ אידיש-שפרעכענדע  דיא  פון  ארויסגעגעבען  מאנאטשריפט...  [וויסענשאפטליכע  צייט  נייע  3-6. דיא 
ציאנען פון דער סאציאליטס ארבייטער פארטיי פון נארד-אמעריקא]. [ניו-יורק], 1898. גליונות 3, 4; 7, 8 בשני 

כרכים נפרדים. 
7-10. דער אידישער ארבייטער, ארגאן פיר די אינטערעססען דער אידישען ארבייטער אין רוססלאנד. ז'נבה, 
1897. גליונות 2-3 + "דיא נייע עפאכע" (נספח לגליון 9); גליון 12, חסר דף ראשון; חוברת בפורמט קטן יותר, 

"ארבייטער אללער לענדער פעראייניגט אייך", בשלשה כרכים נפרדים.
11-12. דער אידישער ארבייטער, (סָאציאלדעמָאקראטישע צייטשריפט), ָארגאן פון אללגעמיינעם אידישען 

ארבייטערבונד אין ליטא, פוילען און אוססלאנד. לונדון, 1902. גליונות 13-14. 
 Lives of Jewish אודות  מסדרה  חלק   .[1900] לונדון,  פיגנבוים.  בנימין  מאת  הבלכי,  13-14. חוי 
פיגנבוים  בנימין  מאת  אבויה",  בן  "אלישע  החוברת  עמו  כרוכה   .Freethinkers, of ancient times

[לונדון, 1900 בקירוב], מהסדרה הנ"ל. 
15. בילדער און געדאנקען, מאת יוסף בובשובר. חוברת בסדרה "ראדיקאלע פאלקס-ביבליאטהעק", [לונדון, 

ראשית המאה ה-20].  
16. גאט און דער שטאט, מאת מיכאיל באקּונין. הוצאת "לידזער אנרכיסטישע גרופע", לידס, 1901. חוברת 

שניה בסדרה "רעוואלוציאנערע ביבליאטהעק".
17-18. דיא פראלעטארישע וועלט, ארגאן פון דיא פוילישע סאציאליסטישע פארטיי. לונדון, 1903. גליונות 

1-2 כרוכים יחד. 
19-20. דער אידעאל און די יוגענד, מאת אליזה רקליב, תרגום מאת רודולף רוקר. הוצאת "די גרופע סאלי־
דאריטעט", לונדון, 1905. כרוך עמו: איוואן דער נאר [א קריטיק איבער פאליטיק, מאת ליב טולסטוי, ניו-יורק, 

1900 או 1907].
21. א וכוח איבער סאציאליזמוס, מאת יהודה פין. לונדון, 1906. 

סה"כ 21 חוברות ב-14 כרכים. גודל ומצב משתנים, עותקי-ספריה לשעבר. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $400

543. A Collection of Booklets and Newspapers – Socialist Yiddish – 

London and New York

 socialist booklets and newspaper, end of the th century, beginning of the 
th century.

. Vi Kumt a Yud tzu Socialism?, an introduction by Binyamin Feigenbaum. 
London, .

. Das Arbeiter Program fun Ferdinand Lessel, Yiddish-Deitsch translation by 
Philip Krantz. London, .

- . Di Niya Zeit [visensheftlicha menetshrift … aroisgegangen fun di Yiddish-
shprechenda section fun der Socialist Arbeiter party fun North America]. [New 
York], . Issues , ; ,  in two separate volumes.

- . Der Yiddisher Arbeiter, Irgun fir de interesen der Yiddishen Arbeiter in 
Rusland. Geneva, . Issues -  + Di Neiya Efacha (an appendix to Issue No. 

); Issue , missing first leaf; a booklet in smaller format, "Arbeiter aller lander 
fareinigt eich", in three separate volumes.

- . Der Yiddishe Arbeiter, (socio-democratic tzeitshrift), irgun fun algemeinem 
Yiddishen arbeiterbund in Lita, Poland un Ausland. London, . Issues - .

- . Chavi HaBalchi, by Binyamin Feigenbaum. London, [ ]. Part of a series 
about Lives of Jewish Freethinkers, of ancient times. Bound together with the 
booklet Elisha ben Avuya, by Binyamin Feigenbaum [London, c. ], from the 
series mentioned above. 

. Bilder un Gedanken, by Yoseph Bovshover. A booklet of the series Radical 
Falkes-bibliotech, [London, the beginning of the th century].

. Gott un der Shtat, by Michael Vakunin. Published by Lidzer Anarchistishe 
Grofa, Lids, . The second booklet of the series Revolutionary Bibliotech.

- . De Fraletarishe Velt, Irgun fun di Polish Socialist Party. London, . 
Issues -  bound together.

- . Der Ideal un di Yugend, by Aliza Rakliv, translated by Rudolph Roker. 
Published by Di Group Solidaritat, London, . Bound with: Ivan der Nar [a 
critic iber politic, by Leib Tolstoy, New York,  or ].

. A Vikuach iber Socialism, by Yehuda Fine. London, .

Total of  booklets in  volumes. Varied size and condition, previous library 
copies. From the collection of Prof. Chimen Abramsky. 

Opening Price: $400
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544. Yiddish Books on Socialism – U.S.

Religion un Ihr Entviklung [Religion and its 
Development], by Moshe Terman (Alexanderov). 
Published by "Di Russishe Revolutioneren Hilfs 
Farband", New York, . Bound with: Patriotism 
un Regirung, by Leib Tolstoy, translated to Yiddish 
by M. Katz. New York, . Booklet no.  of 
International Bibliotech series. ♦ Di Religion un 
di Arbeiter, by Binyamin Feigenbaum. New York, 
[ ]. First of two books, named Yiddishkeit un 
Socialism. ♦ Der Yiddisher Churban in Russland [The 
Destruction of Russian Jews], by Valdimir Kosovsky. 
Published by Central Farband fun Bund, New York, 
[ ]. Lower margins slightly cutoff, without damage 
to text. Varied size and condition. From the collection 
of Prof. Chimen Abramsky.

Opening Price: $150

545. Socialist and Anarchist Booklets in Yiddish 

A volume with  Yiddish booklets, most deal 
with socialism and anarchism, several of them 
bibliographically unknown. See list in the Hebrew 
description. The Volume cm. good condition. From 
the collection of Prof. Chimen Abramsky.

Opening Price: $180

544. ספרי-יידיש בנושא סוציאליזם – ארה"ב
רעליגיאן און איהר ענטוויקלונג [הדת והתפתחותה], מאת משה טרמן 
פער־ הילפס  רעווָאלוציָאנערען  רוססישע  "די  הוצאת  (אלכסנדרוב). 
ּבאנד", ניו-יורק, 1900. כרוך עמו: פאטריאטיזמוס און רעגיערונג, מאת 
ליב טולסטוי, בתרגום ליידיש מאת מ. כץ. ניו-יורק, 1903. חוברת מס' 
די  און  רעליגיָאן  דיא   ♦ ביבליאטהעק".  "אינטערנאציאנאלע  בסדרה   1
מתוך  ראשון  ספר   .[1914] ניו-יורק,  פייגנבוים.  בנימין  מאת  ארבייטער, 
אידישער  דער   ♦ סָאציאליזמוס.  און  "אידישקייט  השם  תחת  שניים, 
חורבן אין רוסלַאנד [החורבן היהודי ברוסיה], מאת ולדימיר קוסובסקי. 
הוצאת "צענטראל פערבאנד פון בונד", ניו-יורק, [1915]. שוליים תחתו־
נים מעט קצוצים, ללא פגיעה בטקסט. גודל ומצב משתנים. מאוסף פרופ' 

שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $150

545. חוברות סוציאליסטיות ואנרכיסטיות ביידיש
ואנ־ סוציאליזם  בנושאי  עוסקות  רובן  ביידיש,  חוברות   9 הכולל  כרך 
שמות  להלן  ביבליוגרפית.  ידועות  שאינן  חוברות  מספר  ביניהן  רכיזם, 
אר־ "אינדוסטריעלע  די  פון  פראגראם  כריכתן:  סדר  כפי  החוברות, 
בייטער פון דער וועלט", מטעם א. וו. וו [אינדאסטריעל ווארקערס ָאף 

546. חוברות ציוניות עם איורי א"מ ליליאן – ארה"ב, 1904
Souvenir – Programme, seventh annual conven- .1
tion of the Federation of American Zionists. אוהיו, יוני 
1904. בעמוד השער נדפס האיור "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים" 
מאת ליליאן. בגוף החוברת תצלומו של הרצל מאת ליליאן וכן תצלו־
מים מהקונגרס הציוני השישי, ותמונות מנהיגים ציוניים נבחרים. 36 עמ', 

27X18 ס"מ. מצב טוב, עטיפה עם ציור דגל ישראל, מנותקת. 
 Entertainment and Dance given by the C.C.N.Y .2
אנגלית.   .1904 ספטמבר  ניו-יורק,   .Students' Zionist Society
עלון, עם ארבעה איורים מאת ליליאן. 8 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים. 

פתיחה: $200

546. Zionist Booklets Illustrated by E.M. Lilien – 

USA, 1904 

. Programme, seventh annual convention of the 
Federation of American Zionists. Ohio, June . 
On the title page appears an illustration by Lilien. 
Within the booklet is a photograph of Herzl by Lilien 
and photographs of the sixth Zionist Congress, and 
photographs of Zionist leaders.  pp, X cm. 
Good condition, cover with the Israeli flag, detached.

. Entertainment and Dance given by the C.C.N.Y 
Students' Zionist Society. New-York, September 

. English. Leaflet, with four illustrations by 
Lilien.  pp, cm. Good condition, several stains.

Opening Price: $200

547. חוברות וכרטיסים לציון 250 שנה להתיישבות 
היהודים בארה"ב, 1905

 Order of Service for use on the Sabbath before .1
 Thanksgiving day… in commemoration of the
 th Anniversary of the Settlement of the Jews in
 ,the Executive Committee הוצאת   .the United States

[ניו-יורק, 1905]. עברית ואנגלית. 
 Notes relating to the Celebration of the… .2
 Anniversary of the Settlement of the Jews in the

אין  טעטיגקייט  פארלאמענטארישע  די   ♦  .1915 לונדון,  ווָארלד].  דהע 
מאת  דיקטאטור?,  ָאדער  ראטען-סיסטעם  באוועגונג,  ארבייטער  דער 
רודולף רוקר. הוצאת "אידישער אנארכיסטישער גרופע", בואנוס איירס, 
ד"ר חיים  אסימילאציע ביז פועלי ציוניזם, מאת  ♦ פון  [1915 בקירוב]. 
זשיטלובסקי. ניו-יורק, 1919. ♦ קאנגרעס-רעדען [נאום הקונגרס], מאת 
אבעל.  ש.  מאת  עבריות  באותיות  לגרמנית  בתרגום  הרצל,  תיאודור 
יעקב  מאת  נאציָאנאליזם,  און  מלחמה  סָאציאליזם,   ♦  .1918 ניו-יורק, 
(פערקי־ בודזשעט  און  בעריכט  פינאנציעלער   ♦ ניו-יורק, 1916.  מילך. 
רצט), הוצאת ההסתדרות הציונית, לונדון, 1919. ♦ די פילאזאפיע פון 
געשיכטע, מאת הנרי תומס באקל. ניו-יורק, [1915 בקירוב]. ♦ אידישע 
פראטעסט קאמיטע געגען פאגראמען [ועד המחאה היהודי נגד פוגרו־
מים], בעלענס שיעט, דו"ח, אוגוסט 1919. יידיש ואנגלית. ♦ געהיימניסע 
ניו-יורק,  ארוויד.  וו.  מאת  פוילען,  אין  קאמפפס-ארגאניזאציאן  דער  פון 

1908. כרך 20 ס"מ, מצב טוב. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $180

546
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547. Booklets and Tickets in Commemoration 

of the 250th Anniversary of the Settlement of 

Jews in the United States, 1905 

. Order of Service for use on the Sabbath before 
Thanksgiving day… in commemoration of the 

th Anniversary of the Settlement of Jews in 
the United States. Published by the Executive 
Committee, [New-York, ].

. Notes relating to the Celebration of the… 
Anniversary of the Settlement of the Jews in 
the United States. Published by the Executive 
Committee, [New-York, ].

- . Exercises in celebration of the… anniversary 
of the settlement of the Jews in the United States 

- . Thanksgiving day, November  , 
Carnegie Hall, New-York. English. Attached: two 
tickets printed for the event, one entrance ticket 
and the other with the list of speakers and names 
of the "Executive Committee" members.

Size varies, good condition.

Opening Price: $250

548. תעודה לארגון סטודנטים ציוני – ניו-יורק, 1905
 Federation of  – באמיריקא  הציונים  "אגודת  מטעם  תעודה 

American Zionists". ניו-יורק, מאי 1905.
 "Students Zionist League" מעידה כי ארגון הסטודנטים הציוני

548. A Certificate for the Federation of 

American Zionists – New York, 1905

A certificate from the Federation of American 
Zionists, New York, May .
It testifies that the Students Zionist League is an 
organization recognized by the federation and it 
upholds all its conditions and laws. Signed by the 
federation's president, Harry Friedenwald and by 
the secretary. X cm. Good-fair condition. Creases, 
tear to left margins. Taped with yellowing tape. 

Opening Price: $150

549. פריטי-נייר יחודיים – ארה"ב, ראשית המאה ה-20
ראשית  בארה"ב,  ציוניים  אירועים  לרגל  שנדפסו  וחוברות  תוכניות   7

המאה ה-20. אנגלית ומעט עברית.
 Souvenir of the Kadimah-Banquet to Joseph
 Cowen, Governor [of the] The Jewish Colonial
Trust Ltd. [פנקס-מזכרת מסעודה לכבוד יוסף כהן, "מושל" "אוצר 
נורדאו  הרצל,  של  תמונותיהם   .1904 ניו-יורק,  היהודים".  התישבות 
 The לפקודת  שנתנה  המחאה  צלומי  הסעודה,  תפריט  וולפסון, 
Maccabaean, רשימת המשתתפים בערב (ביניהם הנרייטה סאלד) 
ומלות השיר "קדימה" מאת נפתלי הרץ אימבר. ♦ חוברת-מזכרת מערב 
סטודנטים  ארגון  מטעם  לפתח-תקווה,  שנים  יובל 25  שנערך במלאת 
ציוניים (C.C.N.Y Students' Zionist Society). ניו-יורק, 1903. 
 .1904 ניו-יורק,  הנ"ל,  הארגון  מטעם  וריקודים  בידור  ערב  תכנייה,   ♦
 The Jewish ♦ .בתכניה משולבים איורים מאת אפרים משה ליליאן
National Fund – עלון מטעם קק"ל, עם הסברים על בולי "ציון". 
תיאודור  של  לזכרו  מפגש  תכנית   ♦ ה-20].  המאה  ראשית  [ניו-יורק, 
 Convention  ♦  .1904 ניו-יורק,  הול,  קרניגי  תמונתו).  (עם  הרצל 
 Program, Federation of American Zionists, fifth
 Jewish National Songs ♦ .1902 ,בוסטון .annual session
 (transliterated), published by the Daughters of

Zion. בלטימור, תרס"ו [1906]. שירים ותוי-נגינה. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

[ניו-  ,the Executive Committee הוצאת   .United States
יורק, 1905]. 

 Exercises in celebration of the… anniversary .3-5
 of the settlement of the Jews in the United States
ניו-יורק.  הול,  קרניגי   ,1905 בנובמבר   13 ההודיה,  חג  יום   .1655-1905
אנגלית. מצורפים: שני כרטיסים שנדפסו לכבוד האירוע, האחד כרטיס 
"הועד  חברי  ושמות  הנואמים  סדר  את  המפרט  כרטיס  והשני  כניסה 

הפועל" הנ"ל. 

גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $250

הנו ארגון המוכר בידי האגודה ומקיים את כל תנאיה וחוקיה. חתומה 
בידי נשיא האגודה, הארי פרידנוואלד (Harry Friedenwald) ובידי 
השמאליים.  בשוליים  קרע  קמטים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   30X21 המזכיר. 

מודבקת בנייר-דבק מצהיב. 

פתיחה: $150
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550. Zionist Council of Greater New York – A 

Group Photograph, 1905

Zionist Council of Greater New York, Clinton Hall, 
New York, .
A group photograph of a convention of the Zionist 
Council, with handwritten descriptions and signa-
tures of six of the council members, one of them is 
the owner of the photograph (enclosed is a postal 
envelope sent to him). One of the people photo-
graphed is holding an edition of the newspaper 
Der Zionist. Enclosed is a leaf with the names of  
persons in the photograph. . X . cm. glued on 
cardboard . X . cm. Good condition. A tear and 
hole in the center of the photograph, one of the card-
board corners is missing. 

Opening Price: $150

551. Judea – Texas, 1911 + Letters by the Author  

Judea, a lowly study of earth's loftiest theme, by 
Horatio Nelson Atkinson. Houston, Texas, . 
English. Second edition. 
Poems in rhyme with Scripture leanings. The au-
thor's portrait and two colorful illustrations of the 
Bible stories by the artist Beatrice Lunn. Attached: 
the pamphlet Something about Judea; a two page 
letter in Atkinson's handwriting, addressed to Mr. 
Berkowitz in New York, ; Deed of Indenture, 
regarding the publishing of Atkinson's book My 
Castle in Spain, . Varied size and condition.

Opening Price: $200

549. Unique Paper Items – US, Beginning of 

20th Century

 programs and booklets printed for Zionist events 
in the US, the beginning of the th century. English 
and a little Hebrew.
Souvenir of the Kadimah-Banquet to Joseph 
Cowen, Governor [of the] The Jewish Colonial Trust 
Ltd. New York, . ♦ A souvenir booklet from 
the evening that was held in honor of  years 
to Petach Tikva, by the C.C.N.Y Students' Zionist 
Society. New York, . ♦ A program, an evening of 
entertainment and dance by the C.C.N.Y Students' 
Zionist Society, New York, . The program has 
illustrations by Efraim Moshe Lilian. ♦ A pamphlet 
by the JNF, with explanation of the "Zion" Stamps. 
[New York, the beginning of the th century]. 
♦ A program of a meeting in memory of Theodor 
Herzl. Carnegie Hall, New York, . ♦ Convention 
Program, Federation of American Zionists, fifth 
annual session, Boston, . ♦ Jewish National 
Songs (transliterated), published by the Daughters 
of Zion, Baltimore, . Songs and musical notes. 
Varied size and condition.

Opening Price: $250

550. מועצת הציונים של ניו-יורק – תצלום קבוצתי, 1905
Zionist Council of Greater New-York [מועצת הציונים של 

ניו-יורק], קלינטון-הֹול, ניו-יורק, 1905. 
וחתום  בכתב-יד  מתואר  הציונים,  מועצת  של  מכינוס  קבוצתי  תצלום 
(מצורפת  התצלום  בעל  הוא  מהם  אחד  המועצה,  מחברי  ששה  בידי 
של העתון  אוחז גליון  אחד המצולמים  אליו).  מעטפת-דואר שנשלחה 
"דער ציוניסט". מצורף דף ובו מזוהים בשמותיהם תריסר מהמצולמים. 
וחור  קרע  טוב.  מצב  ס"מ.    23.5X18.5 קרטון  על  מודבק  ס"מ,   20.5X15.5

במרכז התצלום, אחת מפינות הקרטון חסרה. 

פתיחה: $150

551. ג'ודיאה – טקסס, 1911 + מכתבים מהמחבר
 Judea, a lowly study of earth's loftiest theme, by
אנגלית.   .1911 טקסס,  יוסטון,   .Horatio Nelson Atkinson

מהדורה שניה. 
המחבר  פורטרט  הספר  בפתח  תנ"כית.  בהשפעה  מחורזים  שירים 
 Beatrice Lunn ושני איורים צבעוניים לסיפורי התנ"ך, מאת הציירת
מכתב   ;"Something about Judea" עלון  מצורפים:  מטקסס. 
בניו-יורק,  ברקוביץ  למר  ממוען  אטקינסון,  של  בכתב-ידו  דפים  שני  בן 
של  ספרו  הוצאת  בדבר  חוזה,  מעין   ,Deed of Indenture  ;1912

אטקינסון, My Castle in Spain, 1912. גודל ומצב משתנים.   

פתיחה: $200
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יהדות התפוצות – קהילות שונות
THE JEWISH DIASPORA – VARIOUS COMMUNITIES

552. צו-אזהרה מטעם ראשי האינקוויזיציה – מדריד, 1622
 Carta acordada del Ilustrissimo Señor Don Andrès
 Pacheco, Obispo de Cuenca, Inquisidor General, y
 Señores del Consejo de su Magestad, de la General
 Inquisicion, para todas las Inquisiciones de los
Reynos, y Señorios de su Magestad. מדריד, 1622. ספרדית.
באופן  לדבר  שלא  לאנשיה,  האינקוויזיציה  הנהלת  מטעם  צו-אזהרה 
שלילי על אחרים, דבר הגורם לשנאה למוסד האינקוויזיציה. בצו נזכרת 
גם הוראה לא לקרוא לאנשים אחרים "יהודים" או "מתנצרים". [1] עמ', 
29 ס"מ. מצב טוב, קרעים בשוליים השמאליים. מעט כתמים, קמטים. מאוסף 

פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $300

552. Edict Issued by Inquisitorial Officials – 

Madrid, 1622

Carta acordada del Ilustrissimo Señor Don Andrès 
Pacheco, Obispo de Cuenca, Inquisidor General, y 
Señores del Consejo de su Magestad, de la General 
Inquisicion, para todas las Inquisiciones de los Reynos, 
y Señorios de su Magestad. Madrid, . Spanish.
Edict forbidding inquisitorial officials from pub-
licly disparaging the lineage of others, due to the 
resentment this generates toward the inquisition. 
An instruction is mentioned in this edict not to call 
other people "Jews" or "Converted to Christianity". 
[ ] page, cm. Good condition, tears at left margins. 
A few stains, creases. From the collection of Prof. 
Shimon Abramsky.

Opening Price: $300

553. האינקוויזיציה הפורטוגלית – מסמך בדבר יהודים 
שהתנצרו, 1773

 .Dom Jose por graca de Deos Rei de Portugal…
ליסבון, 1773. פורטוגזית.

כתב-חוק מבית המשפט המלכותי בפורטוגל, העוסק בהענקת שוויון-
אותה  עד  מהם  שנבצר  דבר  מדינות,  בכמה  שהתנצרו  ליהודים  זכויות 
 14 נוספות.  ומשנים  משנת 1506  קודמים  חוקים  נזכרים  במסמך  עת. 

עמ', 29.5 ס"מ. מצב טוב מאד. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $300

553. Portuguese Inquisition – Document 

Concerning Converted Jews, 1773

Dom Jose por graca de Deos Rei de Portugal…. 
Lisbon, . Portuguese. Legal document from 
the royal court in Portugal, about awarding equal 
rights to Jews who converted into Christianity in 
several countries, rights which they have been 
denied until then. Previous laws of  and other 
years are mentioned in the document.  pp, 

. cm. Very good condition. From the collection of 
Prof. Shimon Abramsky.

Opening Price: $300
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554. Renewal of Order Concerning Harassment 

of Jews – Ferrara, 1655 

Rinovatione del bando Che gli Hebrei non venghino 
molestati. Ferrara, September , . Italian.
Following harassment of Jews, a renewal of an 
order of  was published, forbidding all insult 
or harassment of Jews or their property. Leaf 

. X . cm. Good condition. Folded. Several tears at 
borders and a single stain at the lower part of the leaf.

Opening Price: $300

554. חידוש צו בנושא פגיעה ביהודים – פררה, 1655
 Rinovatione del bando Che gli Hebrei non venghino

molestati. פררה, 25 בספטמבר 1655. איטלקית. 
כל  האוסר   ,1626 משנת  צו  מחדש  מפורסם  ביהודים,  פגיעה  עקב 
טוב.  מצב  ס"מ.   40.5X30.5 דף  וברכושם.  ביהודים  פגיעה  או  העלבה 

מקופל. קרעים בודדים בשוליים וכתם בודד בתחתית.

פתיחה: $300

556. חיים יהודיים – שני גליונות - חרבין, 1935 – ביאליק 
והרב קוק

[חיים יהודיים], גליונות 23-24, 29. חרבין, סין, 1935.
באחד הגליונות מופיע מאמר על חיים נחמן ביאליק, מאת נחום סוקו־
לוב, עם תמונתו של המשורר חיים נחמן ביאליק וכן תמונת בית-הכנסת 
של  לזכרו  וקטעים  מודעות-אבל  השני  בגליון  "תל-אביב";  האנייה  על 

הרב קוק, עם פטירתו. אותיות קיריליות. 30 ס"מ, מצב טוב מאד.

פתיחה: $250

555. חוקי הקהלה היהודית בפררה, 1718
 Regola per ricavarsi gl' Annui aggravj per le Spese,
 che occorono all' Universita degl'ebrei di Ferrara et

alter Provisioni. פררה, 1718. 
של  שונות  תקנות  כוללת  בפררה,  היהודית  הקהלה  חוקי  עם  חוברת 
רבים,  שמות  בקהלה (נזכרים  שונים  בעלי תפקידים  רשימות  הקהלה, 
ביניהם של משפחות איטלקיות מפורסמות: איטליה, פינצי, רוסי, בסאן, 

ועוד), תקנות להצבעה, וחוקים נוספים. 
ריקאנאטי,  אנג'לו  צהלון,  אנג'ל  פררה:  רבני  (בדפוס)  חתומים  בסופה 
סמואל ֶּבֶנֶדטֹו ואיסאק ַלְמְּפרֹוְנִטי. 36 עמ' (שלשה קונטרסים לא כרוכים), 

32 ס"מ. מצב טוב. נייר עבה. מעט כתמים וקמטים, בעיקר בשוליים. 

פתיחה: $300

556. Jewish Life – Harbin, 1935 – Bialik and 

Rabbi Kook

[Jewish Life], Issues - , . Harbin, China, .
An article on Chaim Nachman Bialik appears in one 
of the issues; the second issue has obituary notices 
and sections in memory of Rabbi Kook after his 
death. Cyrillic letters. cm. very good condition.

Opening Price: $250

555. Regulations of the Jewish Community of 

Ferrara, 1718

Regola per ricavarsi gl' Annui aggravj per le Spese, 
che occorono all' Universita degl'ebrei di Ferrara et 
alter Provisioni. Ferrara, .
Booklet with the Ferrara Jewish Community regula-
tions, including various rules, list of position hold-
ers in the community (many names are mentioned 
amongst them names of famous Italian families: 
Italia, Finzi, Rossi, Bassan and more), voting ordi-
nances and other rules and laws. Signed (in print) 
by Ferrara rabbis: Angel Zahalon, Angelo Recanati, 
Samuel Bendetto and Issac Lampronti.  pp (three 
unbound pamphlets) cm. Good condition. Heavy 
paper. Several stains and creases, mainly at borders.

Opening Price: $300

תצלומים  ואוסף  בתי-כנסת  של  אדריכליים  שרטוטים 
פרופ'  מאוסף  צפון-אפריקה,  יהדות  חיי  לתיעוד  חשוב 

חיים זאב הירשברג:
חיים זאב הירשברג (1903-1976) – רב, היסטוריון ומזרחן, גדול 
קום  הראשון שלאחר  בדור  אפריקה  צפון  יהדות  חוקריה של 
ולימודי  שמיות  שפות  למד  גליציה.  בטרנופול,  נולד  המדינה. 
תואר  לו  הוענק  ובשנת 1925  וינה  של  באוניברסיטה  אסלאם 
לרבנים  המדרש  בבית  למד  במקביל,  לפילוסופיה.  דוקטור 
בעיר ובשנת 1927 הוסמך לרבנות. עלה לארץ במהלך מלחמת 
לע־ המחלקה  למנהל  מונה  המדינה,  קום  עם  השניה;  העולם 
נייני המוסלמים והדרוזים במשרד הדתות, במסגרת התפקיד 
דאג גם לענייני השומרונים והקראים; היה ממקימיה של אוני־

ברסיטת בר-אילן; עורך המדור של תולדות היהודים בארצות 
ה-50  בשנות  האנגלית;  יודאיקה"  ב"אנציקלופדיה  האסלאם 
ואירופה,  אפריקה  צפון  בארצות  ספריות  על-פני  לנוד  החל 
לתיעוד יהדות ארצות ערב; בשנת 1955 מיהר לבקר בתוניסיה, 
רשמיו  את  וכתב  שעריהן,  יינעלו  בטרם  ובמרוקו  אלג'יריה 
החומרים  הנראה,  כפי   .(1957) השמש"  מבוא  "מארץ  בספר 
יהודי  על  מחקריו  סיכום  אלה.  מסעותיו  פרי  הנם  שלפנינו 
המגרב וסקירה הסטורית רחבה לתולדותיהם, פורסמו בספרו 

המונומנטאלי "תולדות היהודים באפריקה הצפונית" (1965).
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557. Architectural Drawings – North African 

Synagogues 

 Architectural drawings of synagogues in Tunisia, 
Morocco and Algeria, by Prof. Haim Zeev Hirshberg 
[ 's- 's].
Amongst them, drawings of the Great Synagogue 
in Tunis, "Keter Torah" synagogue in Sousse 
(Tunisia), Synagogue in Oran (Algeria), Avraham 
Toledano Synagogue in Tanger, as well as draw-
ings of synagogues in Meknes, Casablanca, Rabat, 
Tetouan, Mogador, Tiznit, Marrakech and other 
cities. X cm, good codition. Some of the drawings 
with yellowish borders.

Opening Price: $400

557. שרטוטים אדריכליים – בתי-כנסת בצפון-אפריקה  
50 שרטוטים אדריכליים של בתי-כנסת בתוניסיה, מרוקו ואלג'יר, מאת 

פרופ' חיים זאב הירשברג, [שנות ה-50-60]. 
תורה"  "כתר  ביה"כ  בתוניס,  הגדול  בית-הכנסת  של  שרטוטים  ביניהם, 
טולידאנו  אברהם  ר'  ביה"כ  (אלג'יר),  באוַרן  ביה"כ  (תוניסיה),  בסוסה 
רבאט,  קזבלנקה,  מקנס,  בערים  מבתי-כנסת  שרטוטים  וכן  בטנג'ר, 
טוב.  מצב  ס"מ,   45X30 נוספות.  וערים  מרקש,  תיזנית,  מוגדור,  תטואן, 

חלקם מצהיבים בשוליים. 

פתיחה: $400

558. Photographs – Jewry of Tunisia and Algeria

 Black and white photographs of good qual-
ity, documenting the life of Jewish communities in 
Tunisia and Algeria, synagogues, customs and daily 
life, as seen through the camera lens of Prof. Haim 
Zeev Hirshberg, and photographs taken by local 
photographers, [ 's- 's]. Most of the photo-
graphs are of Tunisia and Algeria, from the follow-
ing cities: Tunisia: Tunis, Djerba and Gabes; Algeria: 
Algiers, Oran, Constantin, Gardaia and Tlemecen; 
attached at the end of the album are:  Photographs 
of the synagogue in Tehran, Persia; leaves from a 
booklet about the Cuchin synagogue;  photographs 
from Jaffa. Size varies, very good condition.

Opening Price: $400

558. תצלומים – יהדות תוניסיה ואלג'יריה
154 תצלומי שחור-לבן איכותיים, המתעדים את חיי הקהלות היהודיות 
שקלטן  כפי  יום-יום,  וחיי  מנהגים  בתי-הכנסת,  ואלג'יריה,  בתוניסיה 
בעדשת מצלמתו פרופ' חיים זאב הירשברג, לצד תצלומים של צלמים 

מקומיים, [שנות ה-50-60]. 
תו־ הבאות:  מהערים  ואלג'יריה,  מתוניסיה  הנם  התצלומים  מרבית 
גרדיה  קונסטנטין,  אוַרן,  אלג'יר,  אלג'יריה:  וַגאֶּבס;  ג'רבה  תוניס,  ניסיה: 
(Gardaia) ותלמסאן; בסוף האלבום צורפו: 3 תצלומים מבית-הכנסת 
בטהרן, פרס; דפים מחוברת על ביה"כ בקּוצ'ין; 7 תצלומים מיפו. גודל 

משתנה, מצב טוב מאד. 

פתיחה: $400
557558
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559. Photographs – Moroccan Jewry

 Black and white photographs of good qual-
ity, documenting the Jewish life in Morocco, syna-
gogues, craftsmen, rabbis, children, customs and 
daily life, as seen in the camera lens of Prof. Haim 
Zeev Hirshberg, alongside with photographs taken 
by local photographers, postcards and printed pho-
tographs, [ 's- 's].
Photographs of the cities and villages: Agadir, Agdz, 
Agouin, Ait Boult, Amizmiz, Casablanca, Debdou, 
Demnate, Arfoud, Fes, Goulimine, Guirland, Ifrane, 
Mazagan, Marakech, Meknes, Midelt, Mogador, 
Ouarzazate, Ouesane, Ouirgane, Oujda, Rabat, 
Rissani, Sfrou, Tamezart, Tangier, Taroudant, 
Tazanakht, Taza, Titouen, Tinidjad, Tiznit, Zagora 
– filed in three binders. At the end of the third 
binder: a "Miscellaneous" chapter which includes 
photographs of additional cities, not mentioned in 
the above list. Size varies, very good condition.

Opening Price: $1000

559. תצלומים – יהדות מרוקו
535 תצלומי שחור-לבן איכותיים, המתעדים את חיי הקהלות היהודיות 
וחיי  מנהגים  ילדים,  רבנים,  בעלי-מלאכה,  בתי-הכנסת,  מרוקו,  ברחבי 
הירשברג,  זאב  חיים  פרופ'  מצלמתו  בעדשת  שקלטן  כפי  יום-יום, 
[שנות  מודפסות,  ותמונות  גלויות  מקומיים,  צלמים  של  תצלומים  לצד 

ה-50-60].
אגואין   ,(Agdz) אגדז  אגאדיר,   : והכפרים  מהערים  תצלומים 
דבדאו  קזבלנקה,   ,(Amizmiz) אמיזמיז   ,Ait Boult  ,(       )
פאס   ,(Arfoud) ארפוד   ,(Demnate) דימנט   ,(Debdou)
 ,Guirland, Ifrane, Mazagan  ,(       ) גולימין   ,(Fes)
 Ouarzazate, Ouesane, מוגאדור,   ,Midelt מקנס,  מרקש, 
 ,Rissani, Sefrou, Tamezart רבאט,   ,Ouirgane, Oujda
טנג'ר, Taroudant, Tazanakht, Taza, טיטואן, Tinidjad, טיזניט, 
פרק  השלישי:  הקלסר  בסוף  קלסרים.  בשלשה  מסודרים   – זאגורה 
"שונות" הכולל תצלומים מערים נוספות, שלא נזכרו ברשימה לעיל. גודל 

משתנה, מצב טוב מאד. 

פתיחה: $1000

Agouin

Goulimine

559

559
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560. Judaism and Socialism – Paris, 1850

Le Judaisme et Le Socialisme, par Simon Bloch 
[Judaism and Socialism]. Paris, . French, with 
citations in Hebrew from Jewish sources.
The book opens with a letter to Sir Moses Montefiore 
and his wife, Judith, from the author, Simon Bloch. 
[ ],  pp, cm. Fair condition. Numerous moisture 
stains. From the collection of Prof. Chimen Abramsky.

Opening Price: $150

560. היהדות והסוציאליזם – פריז, 1850
 Le Judaisme et Le Socialisme, par Simon Bloch
עבריים  ציטוטים  עם  צרפתית,   .1850 פריז,  והסוציאליזם].  [היהדות 

מהמקורות היהודיים.
מאת  יהודית,  ורעייתו,  מונטיפיורי  משה  לסיר  מכתב  הספר,  בפתח 
המחבר, שמעון בלוך. [2], 55 עמ', 22 ס"מ. מצב בינוני. כתמי-רטיבות רבים. 

מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי.

פתיחה: $150

561. תיאטרון יהודי בבלגיה 
פאלקס- יידישן  פון  'פריינד  "געזעלשאפט  מטעם  נייר  פריטי  שני 
טעאטער' אין בעלגיע" – חברת "ידידי תיאטרון היידיש העממי בבלגיה". 
1. הזמנה להרצאה בנושא המחזה "אייביקן ניגון" (ניגון נצחי), מאת יעקב 
מאנסדורף. בריסל, 30 ביוני 1948. דף 28 ס"מ. קרעים וקמטים בחלקו העליון.
2. תכניית המחזה "דער אייביקער ניגון" (הניגון הנצחי), מחזה בשלש 
מערכות, על-פי י"ל פרץ. בריסל, [1948]. כוללת שמות השחקנים ופ־
רסומות לבתי-עסק יהודיים בבריסל. עברית וצרפתית. [8] עמ', 27 ס"מ. 

מצב טוב. סימני-קיפול ומעט כתמים. 

פתיחה: $120

561. Jewish Theater in Belgium

Two paper items on behalf of "geselshaft 'frynd fun 
yidishen folks-teater' in belgye" – "Friends of the 
Yiddish Folk Theater in Belgium".

. Invitation to a lecture about the play "aybiken 
nigun" (eternal melody) by Ya'akov Mansdorf. 
Brussels, June , . Leaf cm. Tears and creases 
at upper part.

. Program of the play "der aybiker nigun (the 
eternal melody), a three-act play, according to Y.L. 
Peretz. Brussels, . Includes actors names and 
advertisements for Jewish businesses in Brussels. 
Hebrew and French. [ ] pp, cm. Good condition. 
Folding-marks and several stains.

Opening Price: $120

562. Books about Jewish Theatre

Six Yiddish books about Jewish theatre, most of 
them with photographs of plays and theatre-sets:
Dos teater un der sotsyalizm, by Ya'akov 
Wasermann. Warsaw, . (Ttile page detached 
and torn). ♦ Geshikhte fun yiddisher teater-kunst 
un drame, fun di elteste tsayten biz , by dr. 
Yitzchak Shifer. Kultur Lige, Warsaw, , , 

. Three volumes, the first printed in  
copies, the second and thirs in . ♦ Arkhiv far 
der geshikhte fun yidishen teater un draem, edited 
by Dr. Ya'akov Shatsky. Vilnius-New-York, . First 
volume. ♦ Yidisher teater - , by Nachum 
Oyslender. "Der emes", Moscow, . (  pp 
only,  last leaves missing). ♦  yor yidish teater 
in rumenye - . [Bucarest, ]. Yiddish 
and Romanian. ♦ Arum moskver yidishen teater, by 
Joseph Shein. Paris, .
Six books in eight volumes, size and condition varies. 
From Dr. Israel Mehlman's collection.

Opening Price: $300

562. ספרים בנושא תיאטרון יהודי
ששה ספרי-יידיש בנושא תיאטרון יהודי, רובם מלווים תצלומים מהצגות 

ותפאורות: 
דאס טעאטער און דער סאציאליזם, מאת יעקב ווסרמן. ורשה, 1921. 
טעאטער-קונסט  יידישער  פון  געשיכטע   ♦ וקרוע).  מנותק  השער  (דף 
און דראמע, פון די עלטסטע צייטן ביז 1750, מאת ד"ר יצחק שיפער. 
הוצאת קולטור ליגע, ורשה, 1923, 1925, 1928. שלשה כרכים, הראשון 
דער  פאר  ארכיוו   ♦ ב-1000.  והשלישי  השני  עותקים,  ב-1500  נדפס 
געשיכטע פון יידישן טעאטער און דראמע, בעריכת ד"ר יעקב שאצקי. 
 ,1887-1917 טעאטער  יידישער   ♦ ראשון.  כרך   .1930 וילנה-ניו-יורק, 
מאת נחום אויסלנדר. הוצאת "דער עמעס", מוסקבה, 1940. (302 עמ' 
בלבד, ללא תוספת 9 דף בסופו). ♦ 80 יָאר יידיש טעאטער אינ רומעניע 
1876-1956. [בוקרשט, 1956]. יידיש ורומנית. ♦ ַארום מָאסקווער יידישן 

טעַאטער, מאת יוסף שיין. פריז, 1964. 
ששה ספרים בשמונה כרכים, גודל ומצב משתנים. מאוסף ד"ר ישראל מהלמן. 

פתיחה: $300

561
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563. Identifying the Jew by his Defects – An 

Anti-Semitic Booklet – Paris, 1903 

Les  Tares corporelles visibles pour reconnaitre 
un Juif, Docteur Celticus [  external physical de-
fects by which a Jew can be identified]. Paris, . 
An anti-Semitic booklet by Dr. Celticus, who counts 

 ways to identify a Jew by his prominent charac-
teristics, with black and white illustrations. At the 
beginning of the book, there is a partial table of 
contents with the list of the  tribes of Israel, each 
tribe and its different characteristics: a crooked 
nose, lips, eyes, ears, etc. The rest of the table of 
contents appears on page  and there seven ad-
ditional characteristics are mentioned: names, 
motions and gestures, opinions, professions etc. by 
which a Jew can be identified.  pages, cm. The 
original booklet has a soft cover and is in good condi-
tion, and is fully bound in a hard cover.

Opening Price: $600

563. זיהוי היהודי על-פי פגמיו – חוברת אנטישמית – פריז, 
1903

 Les  Tares corporelles visibles pour reconnaitre
החיצוניים  הגופניים  הפגמים   19] un Juif, Docteur Celticus

לזיהויו של היהודי]. פריז, 1903. 
חוברת אנטישמית מאת "ד"ר ֶסלטיקּוס", המונה 19 דרכים לזיהויו של 
היהודי, על-פי מאפייניו הבולטים, עם איורים בשחור-לבן. בפתח הספר 
תוכן-עניינים חלקי ובו רשימת 12 שבטי ישראל, כל שבט ומאפייניו הח־
ריגים: אף עקום, שפתיים, עיניים, אוזניים, שיער, וכן הלאה. המשכו של 
תוכן-העניינים מופיע בעמ' 72 ובו נזכרים שבעת המאפיינים הנוספים: 
היהודי. 108  של  לזיהויו  ועוד,  מקצועות,  דעות,  ומחוות,  תנועות  שמות, 
בשלמות  כרוכה  טוב,  ובמצב  רכה  בכריכה  המקורית  החוברת  ס"מ.   20 עמ', 

בכריכה קשה.  

פתיחה: $600

אנטישמיות
ANTI-SEMITISM

563

564
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564. חוברת אנטישמית - צרפת, שנות ה-40
 A-Bé-Cé-Daire à l'usage des petits enfants qui
 apprennent à lire et des grandes personnes qui
 G. הוצאת   .ne comprennent pas encore le français

Mazeyrie, Imp, פריז, בין 1940-1945. צרפתית.
שיתוף- לעידוד  וקוראת  וישי,  ממשלת  אנשי  בידי  פורסמה  החוברת 
רבים.  אנטישמיים  איורים  ובריטים.  יהודים  ושנאת  גרמניה,  עם  פעולה 

16 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $150

565. גלויה אנטישמית
?Un fix-moustaches, s'il vous plait. גלויה אנטישמית צבעו־
 14X9.5 .נית, דמות יהודי וטיגריס, אשר זנבו הוא קפיץ המחובר לגלויה
ס"מ. מצב בינוני, חצי מצדה האחורי המקורי נחתך, והודבק במקומו קרטון אחר. 

פתיחה: $200

564. Anti-Semitic Booklet – France, 1940s

A-Bé-Cé-Daire, à l'usage des petits enfants qui 
apprennent à lire et des grandes personnes qui 
ne comprennent pas encore le français. Paris: G. 
Mazeyrie, [ca. - ]. French.
The booklet was published by sympathizers of the 
Vichy Government, encouraging collaboration with 
the Germans and hatred of Jews and the English. 
Many anti-semitic illustrations. pp, cm. Very 
good condition.

Opening Price: $150

565. An Anti-Semitic Postcard

Un fix-moustaches, s'il vous plait? A color anti-Se-
mitic postcard, the form of a Jew and a tiger, whose 
tail is a spring attached to the postcard. . X cm. 
Fair condition, cardboard was pasted on the reverse 
side instead of the original card which was cutoff. 

Opening Price: $200

566. טופס לגביית עדות מניצולי פוגרום - רוסיה, 
1919-1920

אנקעטע פַאר פָאגרָאם געליטענע פונקטן - טופס מודפס לגביית עדות 
מניצולי הפוגרומים ברוסיה, בשנות העשרים של המאה ה-20. יידיש.

עם מילוי בכתב יד של פרטים שונים אודות פוגרומים שנערכו במסגרת 
מצב  ס"מ.   36 עמ'.   [4]  .1919-1920 השנים  במהלך  פטליורה",  "פרעות 

בינוני, כתמים, קרעים בשוליים ובקוי הקיפול.

פתיחה: $150

566. Form for Obtaining Testimony  from 

Pogrom Survivors – Russia, 1919-1920

Enkete far pogrom gelitene punkten – printed form 
for obtaining Testimony from pogrom survivors in 
Russia, 's. Yiddish.
Form filled out by hand with details about pogroms 
during "Petliura Riots", - . [ ] pp, cm. Fair 
condition, stains, tears at borders and at folding lines.

Opening Price: $150

567. הפרוטוקולים של זקני ציון בבית המשפט בברן
 The Jewish world conspiracy – The protocols of the
 Elders of Zion before the Court in Berne, Dr. Karl

Bergmeister. ארפורט (            ), 1938. אנגלית.
 ,1934-1935 בשנים  בברן  שנערך  המשפט  במהלך  העוסקת  חוברת 
הפצתם  ואסר  זיוף,  הם  ה"פרוטוקולים"  כי  המשפט  בית  פסק  בסופו 

בשווייץ. 22 עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים. 

פתיחה: $150

Erfurt

567. The Protocols of the Elders of Zion Before 

the Court in Berne

The Jewish world conspiracy – The protocols of the 
Elders of Zion before the Court in Berne, Dr. Karl 
Bergmeister. Erfurt, . English.
Booklet about the trial held in Berne in - , 
which concluded with the verdict that the Protocols 
are a forgery and their distribution in Switzerland 
was prohibited. pp, . cm. Good condition. 
Several stains.

Opening Price: $150

565
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568. Anti-Semitic Sticker – Ve Vant Var – USA 

Ve Vant Var [We Want War] – drawing of a Magen 
David in which the letter V is embossed, imitating the 
Jewish accent. Sticker X cm. Very good condition.

Opening Price: $120

569. 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!. . x cm. Sticker. Very 
good condition. 

Opening Price: $120

 Wake up Americans - 569. מדבקה אנטישמית
פסל  ציור   –  Wake up Americans! Do You want this?
החרות אוחז פטיש ומגל במקום לפיד ויהודי במקום ספר. תחת הציור: 
 Clean up America! Break the Red Plague! Boycott
the Jew!. [נקו את אמריקה!, הפסיקו את המטרד האדום!, החרימו 

את היהודים!]. מדבקה 9X6.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $120

568. מדבקה אנטישמית – Ve Vant Var – ארה"ב
Ve Vant Var [We Want War] – אנו רוצים מלחמה – ציור מגן-
 8X7 בהשפעת המבטא היהודי. מדבקה ,V דוד בו מובלטת צורת האות

ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $120
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שואה ושארית הפליטה
HOLOCAUST AND SHE'ERIT HA-PLEITA

570. הגירת יהודים לאוסטרליה ואפריקה – ברלין, 1939
 Jüdische Auswanderung nach Australien und anderen gebieten des Englischen

Imperiums. הוצאת Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, ברלין, אפריל 1939.
חוברת אודות הגירת יהודים לאוסטרליה, ניו-זילנד ולאזורים אחרים של האימפריה הבריטית – קניה, דרום 

וצפון רודזיה (היום זמביה), ומקומות נוספים. 88 עמ', 31.5 ס"מ. מצב טוב.  

פתיחה: $120

570. Emigration of Jews to Australia and Africa – Berlin, 1939

Jüdische Auswanderung nach Australien und anderen gebieten des Englischen 
Imperiums. Berlin: Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, April .
Booklet describing the emigration of Jews to Australia, New Zealand and other 
regions of the British Empire – Kenya, South and North Rhodesia (present day 
Zimbabwe and Zambia), and other countries. pp, . cm. Good condition.

Opening Price: $120

571. מערכת הבריאות בגטו לודז' – אלבום תצלומים, 1942
[מחלקת   Gesundheits Abteilung Mai  –  Marz , Litzmannstadt-Getto

הבריאות, מאי 1940 עד 3 במארס 1942, גטו לודז']. 
51 תצלומי שחור-לבן, חלקם עשויים בטכניקת פוטו-מונטאז', [כנראה מאת הצלמים הנריק רוס, איש מחלקת 
הסטטיסטיקה של היודנראט בגטו לודז' ומנדל גרוסמן, צלמיו היהודים של הגטו]. מודבקים על דפי אלבום 
ומתעדים את פעילות מערכת-הבריאות היהודית בגטו לודז'. כפי הנראה, האלבום הוכן לשימושם של אנשי 
גירוש  נגד  שכנוע  וכאמצעי  בגטו,  החיים  של  יעילה  להתנהלות  כהוכחה  הגרמנים,  בפני  להצגתו  היודנראט, 

יהודים מן הגטו. 
הצילומים מציגים מחלקת צילומי רנטגן, מכשירי-רפואה מתקדמים, חלוקת חלב, המכון האלקטרו-תרפיסטי, 
היודנראט  יו"ר  רומקובסקי,  חיים  מרדכי  של  דמותו  נראית  התצלומים  יהודיים (באחד  בתי-מרקחת  פעילות 
 – 18X13 בגטו לודז'), טבלאות נתונים סטטיסטיים, רפואת חירום, שמירה על תנאים סניטריים, ועוד. תצלומים
מצב טוב. אלבום 24X16.5 ס"מ בכריכת בד מקורית, נתון בקופסת קרטון חדשה. לפרטים נוספים ומאמרים בנושא, 
ראה חומר מצורף. כמו-כן מצורפים: ארבעת כרכי "כרוניקה של גטו לודז'" / תרגמו והוסיפו ביאורים אריה 

בן-מנחם, יוסף רב ; מבואות לוציאן דוברושיצקי, ישראל גוטמן. (יד ושם, ירושלים, תשמ"ז-תשמ"ט).

פתיחה: $5000

571



260 | יוני 2011

571. Health System in the Lodz Ghetto – Photo-Album, 1942 

Gesundheits Abteilung Mai  –  Marz , Litzmannstadt-Getto [Health 
Department, May  to March  , Lodz Ghetto].

 Black and white photographs, some of them a photo montage,[possibly 
by the photographers Henrik Ross, head of the statistics department of the 
Lodz Ghetto Judenrat and Mendel Grossman, the Jewish photographers of 
the ghetto] Mounted on album leaves. Documenting the activity of the Jewish 
health system in the Lodz ghetto. It seems that the album was prepared for 
the Judenrat, for presentation to the Germans as proof of the normal life led 
in the ghetto, and as a means of persuasion against the deportation of Jews 
from the ghetto. The photographs in this album are original photographs of a 
larger album in "Yad Vashem". The album is dated unlike the large album in "Yad 
Vashem". (see attached material).
The photographs show an ex-ray department, advanced medical tools, milk 
distribution, the electro-therapeutic institute, activity of Jewish pharmacies (in 
one photograph is seen Haim Rumkowsky, chairman of the Judenrat in the Lodz 
Ghetto), tables of statistical data, emergency medicine, maintaining sanitary 
conditions, and more. Photographs X cm. Good condition. Album X . cm in 
original cloth binding, in a new cardboard box. For more details and articles about 
the album, see attached material. Attached: Four volumes of the "chronika shel 
Geto Lodz" / translated and commented by Aryeh Ben Menachem, Yosef Rab. 
(Yad Vashem, Jerusalem, - ).

Opening Price: $5000

572. שירים במכונת כתיבה - אסיר במחנה טרזינשטאט
 Manfred Greiffenhagen) תשעה דפים מודפסים במכונת-כתיבה (גרמנית), שירים מאת מנפרד גריפנהאגן
); נכתבו בתקופה בה שהה כאסיר במחנה טרזינשטאט. גריפנהאגן הועבר מטרזינשטאט לאושוויץ  -
ומשם למחנה דכאו, שם מת בשנת 1945. בין כותרות השירים: "טרנספורט", "היהודים מברגן בלזן" ו"שיר הצרי־

פים". ראה אודותיו חומר מצורף. [9] דף, 30 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קפלים וקרעים בשולי הדפים.

פתיחה: $700

572. Typewritten Poems – Manfred Greiffenhagen  Prisoner in 

Theresienstadt  

Nine typewritten pages in German, poems by Manfred Greiffenhagen ( -
); written during the writer's imprisonment in Theresienstadt camp. 

Greiffenhagen was transferred from Theresienstadt to Auschwitz and from 
there to Dachau camp where he died in . Amongst the poems titles: 
"Transport", "Jews of Bergen Belsen" and "The Barracks Poem". See attached 
material about the writer. [ ]pages, cm. Good-fair condition. Creases and tears 
at borders of leaves.

Opening Price: $700
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573. מחברת בכתב-יד – טרזין, 1942-1943
מחברת בכתב-יד. בעמוד הראשון נכתב: טרזין, "1942-1943". צ'כית. 

רישומים שונים וטקסטים בעפרון ובדיו, כנראה ציטוטים מתוך ספרים. 
[12] דף, 25 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, דפים ועטיפה מנותקים.

פתיחה: $200

573. Handwritten Notebook – Terezin, 

1942-1943  

Handwritten notebook. On the first page: Terezin, 
" - ". Czech.
Various inscriptions and texts in pencil and in pen, 
probably citations from books. [ ] leaves, cm. 
Good-fair condition. Stains, detached leaves and cover.

Opening Price: $200

574. גלויות מהרב ד"ר ליאו בק – ברלין, 1941-2
לעוו  עמנואל  ד"ר  הרב  אל  נשלחו  בק,  ליאו  ד"ר  הרב  מאת  גלויות   3

(Löw) בֶסֶגד, הונגריה. ברלין, 1941-1942.
בשתיים מהגלויות מברך בק את עמיתו לשנה החדשה, ובשלישית מודיע 
לו כי שלח לו עותק של השנתון Monatsschrift שבעריכתו. לאחר 
עליית הנאצים לשלטון שימש בק כמנהיג הנציגות הארצית של היהודים 
הגרמנים (Reichsvertretung der Deutschen Juden) והיה 
בסתר,  להכשיר,  המשיך  הוא  גרמניה.  ביהדות  הזרמים  כל  על  מקובל 
רבנים לקהילה היהודית הגוועת גם כאשר נאסר הדבר על ידי שלטונות 
גרמניה הנאצית. בימי מלחמת העולם השנייה היו לבק הזדמנויות רבות 
קהילתו,  לצד  לעמוד  צריך  שמנהיג  האמין  הוא  אך  גרמניה,  את  לעזוב 
טרזינשטאט  לגטו  נשלח   1943 בשנת  ההזדמנויות.  את  ניצל  לא  ולכן 
שם המשיך להנהיג את יהודי גרמניה. הרב בק שרד את השואה, ולאחר 

574. Postcards from Rabbi Dr. Leo Baeck – 

Berlin, 1941-1942

 postcards from Rabbi Dr. Leo Baeck sent to 
Rabbi Dr. Emanuel Löw in Szeged, Hungary. Berlin 

- .
In two of the postcards, Baeck sends his friend 
greetings for the New Year, and in the third, he 
notifies him that he sent him a copy of the annual 
magazine Monatsschrift that he publishes. After 
the Nazis rise to government, Baeck served as the 
country's representative leader of German Jews 
(Reichsvertretung der Deutschen Juden) and was 
accepted by all German Jewish sectors. He contin-
ued to secretly train rabbis for the waning Jewish 
community even after it was prohibited by the 
Nazis. During World War II, Baeck had many op-
portunities to leave Germany but he believed that 
a leader must stand by the side of his community 
and therefore he did not take advantage of any of 
the offers. In , he was sent to Theresienstadt 
where he continued to lead German Jewry. Rabbi 
Baeck survived the Holocaust and after the war, 
he moved to London. Two postcards are typed and 
signed and the third is fully hand written. . X cm. 
Very good condition.

Opening Price: $150

המלחמה עבר ללונדון. שתי גלויות מודפסות במכונת-כתיבה וחתומות, 
השלישית כתובה כולה בכתב-יד. 15X10.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $150

575. נסיונות להצלת יהודי הונגריה – אוסף מסמכים
העולמית  ישראל  אגודת  של  נסיונותיהם  את  המתעדים  מסמכים   20
וגופים יהודיים בשוויצריה להצלת יהודים מהונגריה וצ'כוסלובקיה לפני 

השואה ובמהלכה. עברית, גרמנית, צ'כית ואנגלית. 
בקושטא,  ישראל  אגודת  נציג  גריפל,  יעקב  מד"ר  מכתבים  ביניהם: 
ליב]  [יהודה  לודוויג  מאת  מכתב  לטורקיה;  מעבר  לויזות  דאג  אשר 
ממוען  גריפל,  עם  יחד  פעל  אשר  לשעבר,  צ'כי  עסקים  איש  קסטנר, 
אל הנהלת אגודת ישראל בירושלים; מכתבים מטעם "אגודת ישראל" 
בברטיסלבה ובלונדון; שלשה העתקי-מברקים באנגלית, בעניין הצלת 
רבנים (כולל רשימה שמית) בבקשה להנפקת סרטיפיקטים להעלאתם 
לארץ ישראל; רשימה שמית בת שלשה דפים, "מטרזין לסלובקיה עד 
פליטי  של 250  הצלה  "ועד  נכתב  בו  בכתב-יד,  פרוטוקול  סוף 1944"; 
צ'כוסלובקיה שאושרו לרשיונות עליה", ומסמכים נוספים. לפרטים נוסף 
הייחודי  ושיתוף-הפעולה  אגודת-ישראל  של  ההצלה  נסיונות  אודות 
יהודית  של  המצורף  מאמרה  ראה  הרוויזיוניסטית,  התנועה  עם  שלה 

תידור-באומל. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $1000
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575. Attempts to Save Hungarian Jews – A 

Collection of Documents 

 documents describing the attempts of the World 
Agudat Yisrael and Swiss Jewish organizations 
to save the Jews of Hungary and Czechoslovakia 
before and during the Holocaust. Hebrew, German, 
Czech and English.
Amongst them: Letters by Dr. Ya'akov Griffel, an 
Agudat Yisrael representative in Constantinople, 
who took care of transit visas to Turkey; a letter 
by Ludwig [Yehuda Leib] Kastner, a former Czech 
businessman who worked together with Griffel, 
addressed to the Jerusalem Agudat Yisrael 
Management; letters from Agudat Yisrael in 
Bratislava and London; three copies of telegrams 
in English about saving rabbis (including a list of 
names) requesting to issue them certificates to 
bring them to Eretz Yisrael; three leaves with lists 
of names "from Terezin to Slovakia until the end of 

"; a handwritten protocol which states, "Va'ad 
Hatzala of  Czech survivors that were granted 
aliya permits", and other documents. For addi-

576. ְּבֶוסטרבורק וברגן-בלזן – עדותו של הרברט קרוסקל
 In Westerbork und Bergen-Belsen (September 
הדפוס],  מקום  ציון  [ללא   .bis Juli ), Herbert Kruskal

[1945 בערך]. גרמנית.
בידי  נדפסה  בסטנסיל,  ומשוכפלת  במכונת-כתיבה  מודפסת  חוברת 
קרוסקל מיד לאחר השואה וכוללת את עדותו אודות ריכוזם של יהודי 
הולנד במחנה וסטרבורק והעברתם לברגן בלזן. אודות קרוסקל, ראה 
דפים  הדפים,  בשולי  קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   31.5 עמ',   39 מצורף.  חומר 

מנותקים. סימני קיפול. 

פתיחה: $150

576. In Westerbork and Bergen-Belsen – 

Testimony of Herbert Kruskal

In Westerbork und Bergen-Belsen (September  
bis Juli ), Herbert Kruskal. [No place of printing 
mentioned], [ca. ]. German.
Typewritten and stenciled booklet, printed by 
Kruskal soon after the Holocaust, concerning 
his testimony about the assembly of Dutch Jews 
in Westerbork camp and their transportation to 
Bergen-Belsen. The lot includes material about 
Kruskal. pp, . cm. Fair condition, tears at borders 
of leaves, detached leaves, creases. 

Opening Price: $150

577. שואת יהודי סלובקיה - תמונות ומסמכים
שואת יהודי סלובקיה – תמונות ומסמכים, הוצאת המפעל לדוקומנט־

ציה ע"י התאגדות הקהילות בברטיסלאבה. [ברטיסלבה, 1949]. 
ספר המכיל צילומי מסמכים ותצלומים המתעדים את רדיפת הקהילה 
חוברת  כולל  השניה.  העולם  מלחמת  בתקופת  בסלובקיה  היהודית 
נפרדת עם הקדמה באנגלית ובעברית. מצב טוב. קרעים בעטיפה. מספר 

גליונות מנותקים. 

פתיחה: $150

577. The Tragedy of Slovak Jewry - photographs 

and documents 

The Tragedy of Slovak Jewry – photographs and 
documents, published by the Federation of the 
Bratislava Communities Documentation Project. 
[Bratislava, ].
Book containing copies of documents and photo-
graphs documenting the persecutions endured by 
Slovak Jewry throughout WWII. Includes a separate 
booklet with an English and Hebrew foreword. Good 
condition. Tears on the cover. Several detached sheets.

Opening Price: $150

tional details about the attempts of Agudat Yisrael 
to save Jews and its unique cooperation with the 
Revisionist Movement, see the attached article by 
Yehudit Tidor-Baumel. Varied size and condition.

Opening Price: $1000
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578. דו"ח מצולם – ועד ההצלה, 1948
[דו"ח   .Pictorial Revivew, Vaad Hatzala Germany

מצולם], הוצאת ועד ההצלה, גרמניה, 1948.
בגרמניה,  הפליטה  שארית  במחנות  ההצלה  ועד  פעילות  של  תיאור 
בתצלומים ומסמכים: חלוקת מזון, מטבחים, חינוך, הדפסת ספרי קודש 
וחלוקתם, תמונות רבני המחנות, אישים מרכזיים בועד ועוד. 300 עמ' 
מעוותת,  מקורית,  כריכה  בינוני.  מצב  ס"מ.   29.5 משובש),  דפים  (מספור 

מנותקת חלקית.

פתיחה: $200

578. Pictorial Review – Rescue Committee, 1948 

Pictorial Review, Vaad Hatzala Germany, published 
by Vaad Hatzala [Rescue Committee], Germany, 

.
Description of the rescue committee activities 
in the She'erit HaPleita camps in Germany, with 
photographs and documents: Distribution of food, 
kitchens, education, printing and distribution of 
prayer books, photographs of camp rabbis, central 
figures in the committee and more. pp (faulty 
pagination), . cm. Fair condition. Original binding, 
slightly skewed, partly detached.

Opening Price: $200

579. ספר "הבריחה", 1945-1948
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 
הספר  מן  חלקים  ארץ-ישראל.  אל  מעפילים  בספינות  ומשם  התיכון, 
מוקדשים למסען של שיירות הילדים והיתומים שצעדו בנתיבי הבריחה, 
בעוד שחלק אחר מתעד את מסעה ולכידתה של ספינת המעפילים 
עברית,  שפות:  בשלש  התנ"ך,  מן  ופסוקים  הסברים  מלווה  אקסודוס. 
יידיש ואנגלית. דברי-הקדמה, מאת [אפרים] דקל, חבר בחיר ב"הגנה" 
וממארגני ה"בריחה". [104] דף, 25X34 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים לעטיפה. 

פתיחה: $400

579. Ha-Brycha, 1945-1948 

In the Path of Suffering to the Homeland. Published 
by “Ha-Brycha”, - .
Important Holocaust-related book with dozens 
of photographs that document the massive ille-
gal emigration of European Jews from countries 
freed by the Red Army, first to the shores of the 
Mediterranean and from there to Eretz Israel. Parts 
of the book are dedicated to the perilous journey of 
the children and orphans who walked the escape 
paths, while another part documents the journey 
and capture of the ship Exodus. Accompanied by 
explanations and verses from the Bible, in Hebrew, 
Yiddish and English. Foreword by Ephraim Dekel, 
"Haganah" member and among the instigators of 
the “Brycha". [ ] leaves, x cm. Good condition. 
Cover slightly damaged.

Opening Price: $400
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580. Register of Survivors - Jerusalem, 1946

Register of Survivors; lists of Jews rescued in 
different European countries. Published by the 
Relatives Search Department of the Jewish Agency, 
Jerusalem, .
Two volumes. Volume I includes ,  names, 
volume II includes lists of Polish Jews – ,  
names. vii, , ; [ ], , [ ]pp, . cm. Fair condi-
tion. Mild moisture damage, stains and creases.

Opening Price: $200

581. Receipts for "Mass Am Lochem" Donations 

– Displaced Persons Camps

Receipts for donations for "Mass Am Lochem" 
in displaced persons camps in the Kassel area, 
Germany, - .
Eighty-nine receipts, some printed and others type-
written and stenciled, plus  printed forms from 
München, : "Upon completion of the operation 
'Mass Am Lochem' in the city/camp…It is our plea-
sure to thank you for the hard work you have done."
Camps mentioned are Hofgeismar, Hasenhecke, 
Fritzlar, and other camps. The names of the camp 
and the donor were written on the recipts, with an 
ink-stamp "Mass Am Lochem" or a printed emblem. 
Total of  items, size varies, good condition.

Opening Price: $120

581. קבלות עבור תרומת "מס עם לוחם" – מחנות עקורים
באיזור  עקורים  במחנות  לוחם"  עם  "מס  תרומת  כנגד  שנתנו  קבלות 

קאסל (Kassel, גרמניה), 1948-1949.
בסט־ משוכפלות  במכונת-כתיבה,  וחלקן  מודפסות  חלקן  קבלות,   89
'מס עם  נסיל + 13 טפסים מודפסים ממינכן, 1949: "עם סיום מפעל 
על  לך...  נעימה להודות  לנו כחובה  רואים  הננו  בעיר/ במחנה...  לוחם' 

עבודתך הרבה... בארגון העבודה בעירכם".
נזכרים מחנות האפגייסמאר, מעכענבערג, ראשעל, הזנהקה, פריצלאר 
ומחנות נוספים. בכל הקבלות נכתבו שם מחנה העקורים ושם התורם, 
גודל  פריטים,   102 סה"כ  מודפס.  סמל  או  לוחם"  עם  "מס  חותמת  עם 

משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $120

580. פנקס הניצולים – ירושלים, 1946
של  שונות  בארצות  בחיים  שנשארו  יהודים  רשימות  הניצולים,  פנקס 
לארץ  היהודית  של הסוכנות  קרובים  לחיפוש  המדור  הוצאת  אירופה. 

ישראל, ירושלים, תש"ו [1946]. 
שני כרכים. כרך א' כולל 60,000 שמות, כרך ב' כולל רשימות יהודים 
בפולין - 58,000 שמות.       , 360, ח; [4], 302, [4] עמ', 22.5 ס"מ. מצב בינוני. 

נזקי רטיבות, כתמים וקמטים.

פתיחה: $200

VII

582. שארית הפליטה – שלש חוברות
Wilne untern Nacy-Joch .1. לנדסברג, נובמבר 1946. פולנית. 
שוואבאך   .Di lecte teg fun Warszewer Getto .2
געטא  "ווארשעווער  ביידיש:   .1947 נירנברג,  ליד   (Schwabach)

אויפשטאנד". גרמנית.

582. She'erit HaPleita – Three Booklets

. Wilne untern Nacy-Joch. Landsberg, November 
. Polish.

. Di lecte teg fun Warszewer Getto. Schwabach 
near Nuremberg, . In Yiddish: "Varshever 
Ghetto Oyfshtand". German.

.  Years jor Ort in Landsberg - . Landsberg, 
. German, with photographs. 

Size and condition varies.

Opening Price: $150

583. כרטיס-חבר הסתדרות אגודת ישראל – אוסטריה, 
1947

ישראל  אגודת  ופועלי  ישראל  אגודת  "הסתדרות  כרטיס-חבר, 
תש"ז   ,(Bad Gastein) באדגסטיין  בזלצבורג".  המרכז  באוסטרי'ה, 

1947. עברית, רוסית, אנגלית, גרמנית וצרפתית. 
הועד  ראש  חתימת   .[1912] תרע"ב  יליד  ווייס,  יודא  חיים  לחבר  נתנה 
המקומי וחותמות האגודה. 8 עמ', 14.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים, בלאי וכתמים.

פתיחה: $150

583. Histadrut Agudat Israel Membership Card 

– Austria, 1947

Membership card, "Histadrut Agudat Israel 
U'Po'aley Agudat Israel BeAustria, HaMerkaz 
BeSalzburg". Bad Gastein, . Hebrew, Russian, 
English, German and French.
Given to the member Haim Yuda Weiss, born in 

. Signature of the local committee head, and 
the association's ink stamps. pp, . cm. Fair condi-
tion. Tears, wear and stains.

Opening Price: $150

Years jor Ort in Landsberg 1945-1947 2 .3. לנדסברג, 1947. 
גרמנית, עם תצלומים. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150
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584. פנקס-זכרונות ממחנה-מעצר למעפילי "אקסודוס" 
פנקס-זכרון של נערה בשם רעיה (?). נכתב במקומות שונים, סוף 1946, 

1947. עברית, פולנית ורוסית. 
בדפי היומן כתבו חברותיה של הנערה זכרונות שונים והקדשות; ביניהם, 
מספר דפים נכתבו במחנה פפנדורף (Poppendorf), מחנה-מעצר 
אף  והכותבים   ,1947 אוקטובר  בחודש  "אקסודוס"  האניה  למעפילי 
חתמו "Exodus" או "יצ[י]את תש"ז" תוכן הדברים לא נבדק לעומקו. 
[26] דף, 15 ס"מ. מצב בינוני-טוב. נייר שביר. קרעים והדבקות עיטורים צב־

עוניים ("פרסים"). 

פתיחה: $180

584. Memoir Notebook of the "Exodus" Illegal 

Immigrants Detention Camp

Memoir notebook belonging to a girl by the name 
of Ra'aya (?). Filled-in in various locations, late , 

. Hebrew, Polish and Russian.
Girlfriends of the owner entered dedications and 
various memoirs in the notebook. Several leaves 
were written while in Poppendorf Camp, a deten-
tion camp for illegal immigrants from the ship 
"Exodus" during October , and some of the 
writers signed their entries "Exodus" or "Yetzi'at 

". The contents were not thoroughly re-
searched. [ ]pp, cm. Fair-good condition. Fragile 
paper. Tears. Colorful decorations ("Prassim").

Opening Price: $180

585. טופס "תעודה" ריק – מגורשי אניית המעפילים 
"אקסודוס"

פפנדורף  מחנה-המעצר  תש"ז".  אירופה  יציאת   – "תעודה 
(Poppendorf), גרמניה, [1947 בקירוב]. 

"בעל התעודה... הנו מעפיל מיציאת אירופה תש"ז שהוחזר בכח לגר־
מניה מנמל חיפה ונמצא בגירוש בדרך חזרה לישראל". טופס תעודה 
ריק, כולל מקום לתמונת פספורט, מילוי שם המעפיל, תאריך וחתימת 

מזכירות המחנה. 21X15 ס"מ. מצב טוב מאד, לא היתה בשימוש. 

פתיחה: $150

585. Blank Certificate Form – "Exodus" Expelled 

Ma'apilim  

"Certificate – Exodus ". Detention camp 
Poppendorf, Germany [ca. ].
"Holder of this certificate…is a Ma'apil of 'Exodus 

'; he/she was brought by force to Germany 
from Haifa, and is in exile on his way back to Eretz 
Israel". Blank certificate form, space for photo-
graph, for name, date and camp's secretariat signa-
ture. X cm. Very good condition. Never used.

Opening Price: $150

586. הבריגדה היהודית – חוברות ושירים במכונת-כתיבה
אוסף פריטי-דפוס של החטיבה היהודית הלוחמת, 1943-1945:

נשלחו  כנראה  במכונת-כתיבה,  מודפסים  שונים  וטקסטים  ♦ שירים 
למערכת-עתון לחיילי הבריגדה; כפי הנראה, שירים אלה לא נשתמרו 
אלא בגליונות אותם עתונים, ואינם מוכרים כיום. ביניהם: "יוכבד"; "בחיינו 
הזוחלים – משירי החפרים"; שיר ברוח "תה ואורז יש בסין" של אברהם 
שלונסקי – "תה ואורז / ומנת פורדז / בפונה הנדחת, / אך מים בה / 
כבמשורה / אין בה גם מקלחת"; "כמיהה"; "מחול החיל"; מאמר קצר 
ספרותי;  בטאון  פרסום  לרגל  הפלוגה,  מפקד  דבר  החפרים;  גדוד  על 

מכתב בכתב-יד, מאת חייל בבריגדה, 1943. 
במאבק,  העברים  הגדודים  בסטנסיל:  או  בדפוס  ועתונים  ♦ חוברות 
הרצאה בפגישת המתנדבים. הוצאת ועד המתנדבים, תל-אביב, 1944. ▪ 

בטאון "שלוחות", בטאון של הפלוגה העברית מס. 1 לבקורת נמלים וקוי 
תחבורה, כוחות פרס ועירק. גליון 5, 1944. ▪ שאלון "לוח שאלות בשביל 
חברי הגדוד העברי הרוצים להשאר ולהתישב בארץ-ישראל אחרי גמר 
החי"ל,  להקת  של  קלעים"  "קלעים  אירוע  תכניית   ▪ בצבא".  עבודתם 
פריז, 1945. ▪ עלון מטעם הסוכנות היהודית, בשבח הגיוס לבריגדה. ▪ 
איטליה,  אירופה,  ביבשת  עברים  לחיילים  יומי  עתון  "לחייל",  עתון  גליון 
ערב פסח תש"ה 1945. ▪ גליון עתון "החיל", עתון יומי לחיילים עברים, 
גליון אחרון, מערב אירופה, 1946. ▪ חוברת "מכתבים מאיטליה", תש"ד 
המלחמה,  קורות  לחקר  מדעית  חברה  של  "ידיעות  חוברת   ▪  .[1944]
"שלוחות",  הוצאת  שפר.  בן  י.  בעריכת  [שירון]  חוברת   ▪ ג', 1945.  מס' 
פלוגה עברית לבקורת נמלים וקוי-תחבורה, חיל המהנדסים המלכותי, 
כוחות פרס ועיראק, 1944. ▪ חוברת "השגים ואפשרויות של החקלאות 
העברית בארץ-ישראל, מאת עקיבא אטינגר. הוצאת הועד הארצי למען 

החייל היהודי, תל-אביב, 1945. סה"כ 19 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

586. The Jewish Brigade – Typewritten Booklets 

and Poems

Collection of printed items of the Jewish Fighting 
Brigade, - :
♦ Typewritten poems and texts, probably sent to 
the editorial of the Brigade paper, it seems that 
they were preserved in the issues of these papers 
only, and are unknown today. Amongst the poems: 
"Yocheved"; "Bechayeinu Hazochalim – Mishirei 
HaChofrim"; "Kmiha"; "Mechol HaChayil"; a short 
article about the diggers regimen; the company's 
commander speech towards the publication of a 
literary journal; a handwritten letter from a soldier 
of the brigade, .
♦ Printed or stenciled papers and booklets: the 
Jewish regiments in battle, speech at a volunteers 
meeting. Published by the volunteers' committee, 
Tel-Aviv, . ▪  "Shluchot" journal of the Jewish 
unit No.  for inspection of harbours and trans-
portation- lines, Persian and Iraqi forces. Issue no. 

, . ▪  Questionnaire "for the members of the 
Jewish regiment who wish to settle in Eretz Israel 
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587. חייל בריגדה באירופה ובארץ-ישראל, 1946-1950 – 
אלבום תצלומים

ישראל  מארץ  במסעו  היהודית,  הבריגדה  חייל  של  תצלומים  אלבום 
לאירופה, ולאחר-מכן, בשירותו כחייל במלחמת העצמאות, 1945-1950.

354 תצלומי שחור-לבן ממינכן, נירנברג, מחנה העקורים ַאינרינג, בוואריה, 
מילאנו, בריסל, פריז, ֶדנֶדרמֹונֶדה, פורט סעיד, קהיר וארץ-ישראל (טבריה 
והגליל, תל-אביב, ירושלים, צפת, גזר, ומקומות נוספים) – אלבום מרשים 
בהיקפו ובנושאיו המגוונים. מתארים את פעילות חיילי הבריגדה במחנות 
חתונה  היהודי,  הסיוע  ועד  בנין  אונר"א,  של  המנהלים  חבר  העקורים, 
לונדון  מבריסל,  "מכבי"  קבוצות  בין  משחק-כדורגל  עקורים,  במחנה 
הבריגדה  חיילי  בבוואריה,  חרבים  מבנים  "החייל",  נבחרת  לבין  ופריז, 
תחת שער הנצחון, במסדרים, בבילוי בערים האירופאיות, בהפלגות או 
בין  האחורי.  בצדם  ומתוארכים  מתוארים  רובם  ועוד.  בדרכים,  בנסיעות 
פליטינו  "עם  ההרוסה",  "בגרמניה  בכתב-יד:  כותרות  שולבו  התצלומים 

במחנה ובדרך", "בדרך למולדת", "ימים אחרונים באירופה", ועוד. 
הע־ מלחמת  במהלך  חיילים  של  מרשימים  תצלומים  האלבום  בסוף 
משפחתיים  תצלומים  מזון,  לרכישת  תור  בתל-אביב,  עוצר  צמאות, 
אלבום  ס"מ,   9X6 ממוצע  גודל  ישראל.  ארץ  ברחבי  מטיולים  ותצלומים 
עור עבה, 37X24 ס"מ, לוחית-נחושת עם תבליט קבר רחל. מצב טוב. חלקם 

מנותקים מדפי האלבום.

פתיחה: $700

when their military service is over". ▪  Program of 
"Kla'im Kla'im" performance of the "Hachil" the-
atre group in Paris, . ▪  Leaflet published by the 
Jewish Agency praising enlistment to the brigade. 
▪  Issue of "LaChayal" paper, daily paper for Jewish 
soldiers in Europe, Italy, Passover  and last 
Issue of "HaChayal" paper, Western Europe, . 
▪  "Letters from Italy" booklet, . ▪  Booklet 
[songs] edited by Y. Ben Shefer. "Shluchot" publish-
ing, Jewish unit for harbours and transportation-
lines inspection, Royal Engineering Forces, Persian 
and Iraqi forces, . ▪  Booklet "Achievements 
and Opportunities of Agriculture in Eretz Israel", by 
Akiva Ettinger. Published by the national commit-
tee for the Jewish soldier, Tel-Aviv, . Sizes and 
conditions vary

Opening Price: $500

587

586
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587. A Jewish Brigade Soldier in Europe and in 

Eretz Yisrael, 1946-1950

A photo album of a Jewish Brigade soldier, in his 
travels from Erez Yisrael to Europe, and after-
wards, while serving as a soldier in the War of 
Independence, - .

 black and white photographs from Munich, 
Nirenberg, the displaced persons camp Ainring, 
Bavaria, Milano, Brussels, Paris, Dendermonde, 
Fort Said, Cairo and Eretz Yisrael (Tiberias and the 
Galil, Tel Aviv, Jerusalem, Sefad, Gezer and other 
places) – an impressive album in its scope and varied 
topics. Described in the album are: the Brigade sol-
diers operations in the DP camps, the UNRA Board 
of Directors, the Jewish Aid Committee's building, 
a wedding in a DP camp, a soccer game between 
Maccabi Brussels, London and Paris and the team 
of HeHayal, demolished buildings in Bavaria, the 
Brigade soldiers under the Arc de Triomphe, at 
roll call, recreation in the European cities, etc. 
Most photographs have descriptions and dates on 
their reverse side. Some of the photographs have 
handwritten titles: "Germany in ruins", "With our 
refugees in the camp and on the way", "On the way 
to our homeland", "The last days in Europe", etc. 
At the end of the album, there are impressive photo-
graphs of soldiers during the War of Independence, 
curfew in Tel Aviv, people waiting in line to purchase 
food, family photographs and photographs of trips 
throughout Eretz Yisrael. Average size X cm. thick 
leather album, X cm, brass plate with engraving of 
Rachel's Tomb. Good condition. Some are detached 
from the album leaves.

Opening Price: $700

588. ארכיון חייל בבריגדה היהודית - תצלומים, מכתבים 
ותגים

אוסף פריטים של חייל הבריגדה היהודית אוריאל גולדשמידט, לאחר 
בתרשיחא.  בקרב  ונהרג  השחרור  במלחמת  לחם  מהבריגדה  שחרורו 

האוסף כולל:
♦ כ-500 תצלומים, רובם משנות ה-30-40. ביניהם: אלבום תצלומים 
ממהלך שירותו הצבאי של גולדשמידט באיטליה, גרמניה, הולנד, בלגיה 
וישראל (לטרון, עתלית, חיפה ועוד); תצלומי חיילים בבריגדה (ביניהם 
6 תצלומים מאת הצלם זולטן קלוגר המתעדים אימוני קרב); תצלומים 
ומתוארכים  מתוארים  רובם  קברו.  של  ותצלומים  רבים  משפחתיים 

בצדם האחורי.
♦ 9 מסמכים: מכתבים בכתב ידו של אוריאל וכן מכתבים של אשתו, 

הנוגעים לנפילתו של אורי בקרב בתרשיחא ומסמכים בנושא קבורתו.
דרגות;  הלוחמת,  היהודית  החטיבה  של  סמלים  ותגי-בד:  ♦ סמלים 
עם  יחד  נוספים.  וחפצים  שמו  את  הנושאת  חותמת  ביקור,  כרטיסי 
הארכיון נמצאו שתי טבעות זהב (כפי כנראה, היו של החיל בעת מותו).

סה"כ כ-520 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $2000
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589. Collection of Documents – ATS Enlistment 

– The Jewish Brigade, 1942

 Documents and letters sent to Mina Lifshitz 
from Hadera, .
Documents asking Lifshitz to enlist to ATS, the 
women's troops of the Jewish Brigade, with in-
structions to present herself in Sarafend camp 
following a request submitted by her to join the 
forces; invitation to an ATS event; leaflets about 
"service conditions and request form" in Hebrew 
and in English. On some documents are labels "Join 
the Army", all of them officially ink-stamped and 
sent by the enlistment administration in Palestine. 
Size varies, good condition.

Opening Price: $120

590. Shana Tova – Cyprus, 1947

"LeShanah Tova Tikatevu" greeting with a photo-
graph of the detention camp in Cyprus, tents and a 
building. .
A dedication in pen on the reverse side: "We send this 
photograph... a sign of love and devotion… wishing 
you a happy life with us in our liberated land… (this 
photograph is of our camp)". . x cm. Good condi-
tion. Stains on reverse. Slight damages at borders.

Opening Price: $100

588. Archive of a Jewish Brigade Soldier – 

Photographs, Letters and Badges

Collection of items of a Jewish Brigade soldier 
Uriel Goldschmidt, who after his release from the 
Brigade fought in the War of Independence and fell 
in the Tarshicha battle. The lot includes:
♦ About  photographs, most of them of 's-

's. Amongst them: a photo-album of Goldschmidt's 
military service in Italy, Germany, Holland, Belgium 
and Eretz Israel (Latrun, Atlit, Haifa and more); pho-
tographs of Brigade soldiers (amongst them  pho-
tographs by photographer Zoltan Kluger document-
ing military training); many family photographs and 
photographs of his grave. Most of the photographs 
are annotated and dated on the reverse.
♦  Documents: Letters handwritten by Uriel as well 
as his wife's letters, concerning Uriel's falling in the 
Tarshicha battle and documents about his burial.
♦  Different items: badge of the Jewish Brigade, 
ranks, calling-cards, ink-stamp with his name and 
other objects. Two rings were found with the archive. 
The rings probably belonged to the soldier when he 
died. Total of  items. Various sizes and conditions.

Opening Price: $2000

589. אוסף מסמכים – גיוס ל-ATS – הבריגדה היהודית, 
1942

12 מסמכים ומכתבים שנשלחו אל מינה ליפשיץ מחדרה, 1942.
מסמכים המבקשים את ליפשיץ להתגייס לטובת ה-ATS, חיל העזר 
צריפין  במחנה  להתייצבות  הנחיות  כולל  היהודית,  הבריגדה  של  הנשי 
לאחר שהגישה בקשה להצטרפות; הזמנה לאירוע של ה-ATS; עלוני 
תויות  חלקם  על  ובאנגלית.  בעברית  בקשה"  וטופס  השרות  "תנאי 
"התגיס – Join the Army", כולם נושאים חותמות רשמיות ונשלחו 

מטעם ִמנהל הגיוס בפלשתינה. גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $120

590. שנה טובה - קפריסין
ברכת "לשנה טובה תכתבו" עם תצלום מחנה מעצר בקפריסין, אוהלים 

ומבנה קבע. תש"ח 1947.
הקדשה בעט בצדה האחורי: "הננו שולחים את התמונה הזאת... לאות 
בארצנו  איתנו  יחד  מאושרים  חיים  לכם  מאחלים  ומסירות...  אהבה 
המשוחררת... (התצלום הזה הוא ממחננו)". 8.5X6 ס"מ. מצב טוב. כתמים 

בצדה האחורי. פגמים קלים בשוליים. 

פתיחה: $100

591. כתובה – מחנה-מעצר בקפריסין, 1947
כתובה לנישואי יהודה צבי עם סאסא רחל, חשון תש"ח [1947].

דקיליא  למתא  סמוך  העצורים  ישראל  מחנה  כאן  מנין  שאנו  "למנין 
ללרנקה  שמצפון  ֶדַקִלָיה  לעיר  סמוך  באי-קפריסין".  ֶדַקִלָיה]  [לעיר 
שכנו שבעה מחנות-מעצר שהוגדרו כ"מחנות חורף". מכורח הנסיבות, 
דק  נייר  על  בסטנסיל,  ושוכפל  במכונת-כתיבה  נדפס  הכתובה  שטר 

מאיכות ירודה. 34X20.5 ס"מ. מצב בינוני. סימני-קיפול וקרעים. 

פתיחה: $120

588
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592. Emanuel Ringelblum's Bunker in the 

Warsaw Ghetto – Photographs

 Photographs of the Warsaw ghetto where 
the historian Emanuel Ringelblum and his family 
were hiding, on  Groytzka Street, - . 
Annotated in Yiddish, in pen, on the reverse side. 
In February  Ringelblum and his family found a 
hiding place with some other  Jews, in the cellar 
of a Polish man's house – a  SqM bunker. In this 
bunker Ringelblum composed his essay about the 
Polish-Jewish relationships during the war and 
a series of biographies of people who died in the 
ghetto. On March   the hiding place was 
informed and discovered; Ringelblum, his wife, 
his son Uri and more than  people hiding in the 
bunker, along with those who hid them, were all ex-
ecuted in the Warsaw ghetto rubbles. Attached is 
the booklet "Emanuel Ringelblum, a held in legyon 
fun di giboyre Yisroel in geto", New-York, .
Photographs . X cm, . X . cm. Good condition.

Opening Price: $200

591. Ketubah – Detention Camp in Cyprus, 1947

Ketubah for the marriage of Yehuda Zvi with Sassa 
Rachel, camp near Dekalia, Cyprus.  Heshvan .
Near the city of Dekalia north of Larnaca were 
seven detention camps defined as "winter camps". 
The  Ketubah was typewritten and stenciled, on 
thin paper of poor quality. X .  cm. Fair condi-
tion. Folding-marks and tears.

Opening Price: $120

592. הבונקר של עמנואל רינגלבלום בגטו ורשה 
- תצלומים

3 תצלומים מהגטו בו הסתתר ההיסטוריון עמנואל רינגלבלום עם בני 
בעט  מתוארים  גרויצקה 84, 1945-1946.  רחוב  ורשה,  בגטו  משפחתו 

בצדם האחורי, ביידיש. 
עוד  עם  יחד  מסתור,  משפחתו  ובני  רינגלבלום  מצאו   1943 בפברואר 
כ-30 יהודים, במרתף ביתו של פולני – בונקר בגודל 28 מ"ר. בבונקר זה 
חיבר את מסתו על יחסי פולנים-יהודים במלחמה וכן סדרת ביוגרפיות 
בעקבות  הבונקר  התגלה  במארס 1944  ב-7  בגטו.  שנספו  אישים  על 
הבונקר  שוכני  מ-30  ולמעלה  אורי  בנו  רעייתו,  רינגלבלום,  הלשנה; 
"עמנואל  החוברת  מצורפת  ורשה.  גטו  בחורבות  להורג  הוצאו  ובעליו 
רינגעלבלום, א העלד אין לעגיָאן פון די גיבורי ישראל אין געטָא, ניו-יורק, 

1945. תצלומים 8.5X6 ס"מ, 9.5X6.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

591
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595. Twelve Photographs of Barletta Displaced 

Persons Camp – Italy, 1948  

Two small photographs and ten real-photo 
postcards of the Barletta DP camp, Italy, . 
Annotated and dated in the plate.
One of the photographs shows a geography class 
for th grade children, on the reverse an ink-stamp 
of the camp school. The images seen in the post-
cards include the "Ceremony of 'Yovel Beitar'". 

. x . cm, x cm. Good condition.

Opening Price: $180

594. Beitar Movement in the Föhrenwald DP 

Camp 

 Photographs of a Beitar Movement gathering at 
the Föhrenwald DP Camp, . Some photos fea-
ture the members wearing the movement’s uniform 
or wearing shirts sporting Magen Davids as they 
wave Israeli flags. Two photographs are stamped 
Revisionist Movement “Kibbutz ‘Ba-Derech” on 
the verso. Enclosed:  photos of Beitar members in 
Slovakia. x cm average. Good condition.

Opening Price: $250

595. תריסר תצלומים ממחנה העקורים ּברֶלטה – איטליה
שני תצלומים קטנים ועשר גלויות-מצולמות (Real-photo) ממחנה 
ומתוארכים  מתוארים  איטליה, 1948.   ,(Barletta) ברלטה  העקורים 

בלוח.
בצדו  ד',  כתה  לתלמידי  גיאוגרפיה  שעור  נראה  התצלומים  באחד 
האחורי שרידי חותמת עברית מבית הספר במחנה; בגלויות המצולמות 

נראים טקס "יובל בית"ר" ועוד. 9.5X6.5 ס"מ, 14X9 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $180

596. "במחנה" – עתון תנועת בית"ר, 1942 – צבא עברי
הצבא  לענייני  המחלקה  בית"ר,  שלטון  בהוצאת  פנימי  עתון  במחנה, 
של התנועה הלאומית בארץ ישראל. תל-אביב, פברואר-דצמבר 1942. 

גליונות 1-10. 
"אגרות" משוכפלות בסטנסיל, עם אזכורים רבים לגדודים העבריים ולב־
ריגדה היהודית, פעילות הצ"ח [הסתדרות ציונית חדשה] הרוויזיוניסטית 
בארה"ב וייסוד "צבא עברי", חדשות, שירים ועוד. כרך 20.5 ס"מ. מצב טוב. 

פגמים קלים. אינו בספריה הלאומית. מאוסף פרופ' שמעון אברמסקי. 

פתיחה: $250

594. תנועת בית"ר במחנה העקורים פרנוולד
פרנוולד  העקורים  במחנה  בית"ר  תנועת  מכינוס  תצלומים   13
במדי  לבושים  המצולמים  נראים  בחלקם   .1946  ,(               )
התנועה או בחולצות עם מגן-דוד, מניפים דגלי ישראל. בצדם האחורי 
של שני תצלומים חותמות "קבוץ 'בדרך'" של התנועה הרוויזיוניסטית. 
מצורפים: 7 תצלומים של אנשי בית"ר בסלובקיה, מאותה תקופה. גודל 

ממוצע: 10X7 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $250

Föhrenwald

593. The Wegscheid Camp – Linz, Austria, 1947

 Photographs from DP camp Wegscheid, barrack 
no. , Linz, Austria, . 
The photographs show a group of workers holding 
rakes and spades – "the company of gardeners in 
the Wegscheid camp", a schoolroom for children, 
etc. Most are described and dated on the plate. 
X . cm. to . X . cm. Good condition.

Opening Price: $250

593. מחנה וגשיד - לינץ, 1947 - תצלומים
7 תצלומים ממחנה העקורים Wegscheid, צריף 44, לינץ, אוסטריה, 

.1947
 - ואתי-חפירה  מגרפות  אוחזים  פועלים  קבוצת  נראים  בתצלומים 
"פלוגת גננים במחנה וגשיד", כתת-למוד של ילדים, ועוד. רובם מתוארים 

ומתוארכים בלוח. 8.5X6 ס"מ עד 13.5X8.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $250

594
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596. BaMachane – Beitar Movement Newspaper, 

1942

BaMachane, an internal newspaper published 
by Beitar, the Department for Army Matters of 
the National Movement in Eretz Yisrael. Tel Aviv, 
February-December . Issues - .
Stencil copied issues, with many references to the 
Jewish Brigade, the activities of the Tzach [The New 
Zionist Union] in the US and the establishment of 
the Jewish Army, news, poems etc. Volume . cm. 
Good condition. Minor damage. Not in JNUL. From the 
collection of Prof. Chimen Abramsky. 

Opening Price: $250

597. Booklet for Tel-Hai Day – Austria

Booklet for Yom Tel-Hai, published by the Bureau 
for Education and Culture of She'erit HaPleita in 
Austria. [Vienna?], [March ].
Anthology of poems, stories, music notes and il-
lustrations, concerning the rebirth of the People 
of Israel in their homeland, the Tel-Hai and 
Galilee battles, Yosef Trumpeldor and the War of 
Independence. Stenciled. The booklet table of 
contents appears on the back cover. [ ] title cover, 

, [ ]pp, cm. Very good condition apart from some 
damage to the spine. Bibliographically unknown.

Opening Price: $120

597. חוברת ליום תל-חי – אוסטריה
"כל הארץ היתה לנו תל-חי...", חוברת לכבוד יום תל-חי, הוצאת לשכת 
החנוך והתרבות של שארית הפליטה באוסטריה. [וינה?], [אדר] תש"ח, 

[מארס 1948].
אסופת שירים, סיפורים, תוי-נגינה ואיורים, שעניינם תקומת עם ישראל 
העצמאות,  ומלחמת  טרומפלדור  יוסף  והגליל,  תל-חי  קרב  בארצו, 
משוכפלים בסטנסיל. על המעטפת האחורית נדפס תוכן החוברת. [1] 
אינה  בשדרה.  פגמים  מאד.  טוב  מצב  ס"מ.   21 עמ',   [2]  ,56 מעטפת,  שער 

ידועה ביבליוגרפית.

פתיחה: $120

598. יהודים בתנועה הפרטיזנית – רומא, 1948
סאוועט- פון  באוועגונג  פארטיזאנער  דער  אין  אנטייל  יידישער  דער 

רוסלאנד, משה קאגאנאוויטש. רומא, 1948.
השתתפות יהודים בתנועה הפרטיזנית של רוסיה הסובייטית. המחבר – 
ראש הועדה ההיסטורית של "פח"ח" [פרטיזנים, חילים, חלוצים] באיטליה.

[8],     , 404 עמ' + מפה מקופלת. 24 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. כרוך בחלק 
מהכריכה המקורית, משוקם.

פתיחה: $250

XI

598. Jews of the Partisan Movement – Rome, 

1948

Der Yiddishe antail in der partisaner bavegong fun 
Savet-Rusland, Moshe Kaganovich. Rome, . 
Jewish participation in the partisan movement of 
Soviet Russia. The author –head of historical commit-
tee Pachach [Partisan, soldiers, chalutzim] in Italy. 
[ ], XI,  pages + Folded map. cm. Fair condition. 
Stains. Bound in part of the original binding, restored.

Opening Price: $250

599. מסמכים ותצלומים - הקמת "יידישע בילדער" - 
גרמניה, 1947-1948

שיצא  בילדער",  "יידישע  המגזין  לייסוד  הקשורים  ותצלומים  מסמכים 
לאור בגרמניה לאחר השואה והופץ במחנות העקורים באירופה. כולל: 
מכתבי המלצה לשלמה פרנק [סופר ופובליציסט, המו"ל של "יידישע 
בילדער"] מהמשרד לענייני היהודים בצבא ארה"ב, וממנהל ועד ההצלה 
אישים  עם  בפגישותיו  פרנק  שלמה  נראה  בהם  תצלומים  בגרמניה; 
שונים (כיתוב ביידיש מאחורי שתי תמונות). 2 מסמכים + 4 תצלומים. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

599. Documents and Photographs – 

Establishment of "Yidishe Bilder" – Germany, 

1947-1948

Documents and photographs related to the estab-
lishment of "Yidishe Bilder" magazine, published 
in Germany after the holocaust and distributed in 
Displaced Persons camps in Europe. Including: let-
ters of recommendation for Shlomo Frank [writer 
and publicist, publisher of "Yidishe Bilder"] from 
the office for Jewish Affairs in the USA army, and 
from the director of the Relief Committee in 
Germany; Photographs in which Shlomo Frank is 
seen with various figures (inscription in Yiddish on 
the reverse of two photographs).  Documents +  
photographs. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $180

597
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601. Card for She'erit HaPleita Congress – 

Germany, 1947 

Kongres-karte [Congress-card] on behalf of the 
"Mandate Committee" of the Second She'erit 
HaPleita Congress in the American zone. [Bad-
Reichenhall (Displaced Persons Camp), ca. February 

].
Ink-stamped by the organizing committee, "II 
Kongres fun Szejrit-Haplejta". X . cm. Fair con-
dition. Stains, folding-mark, tear to its upper part. 
Inscription on the reverse.

Opening Price: $250

602. Undzer Velt – She'erit Hapleita Newspaper 

– Collection of Issues  

Undzer welt, natsyonale vokenshrift far der she'erit 
hapleits [our world, national weekly journal for 
She'erit Hapleita]. Munich, - . Yiddish.

 consecutive issues, December ,  to 
March ,  (issues - , except for issue ). 
Attached: Issue , September . Sizes and 
conditions vary.

Opening Price: $300

600. Missive to Soldiers (Male and Female) 

"Igeret Le-Chayal" and "Igeret Le-Chayelet" – two 
booklets by the military chaplain, Rabbi Aharon 
Ze'ev Eshkoli. Published by Rescuing Committee of 
the Jewish Agency, Italy, .
Missives were written for Jewish soldiers who 
served in the British Army. In "Igeret Le-Chayelet" 
the rabbi asks the Jewish female-soldiers to avoid 
love relationships with gentile soldiers - "this gen-
tile man is not worse than a Jew. But, he was not 
disturbed whatsoever when they massacred your 
mother". ;  pp, cm. Very good condition. 

Opening Price: $100

601. כרטיס לקונגרס שארית הפליטה – גרמניה, 1947
הקו־ של  המנדט"  "ועדת  מטעם  [כרטיס-קונגרס]  קאנגרעס-קארטע 

[באד-רייכנהאל  האמריקני.  באיזור  הפליטה  שארית  של  השני  נגרס 
(מחנה העקורים, Bad Reichenhall), פברואר 1947 בקירוב].

 II Kongres fun Szejrit-" ,כולל חותמת-דיו של הועדה המארגנת
בחלקו  קרע  עם  קו-קפל,  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   15X8.5 ."Haplejta

העליון. כיתוב בצדו האחורי. 

פתיחה: $250

602. אונזער וועלט – עתון שארית הפליטה – אוסף 
גליונות

הפליטה  שארית  דער  פאר  וואכנשריפט  נאציאנאלע  וועלט,  אונזער 
[העולם שלנו, שבועון לאומי עבור שארית הפליטה]. מינכן, 1946-1949. 

יידיש. 
131 גליונות רצופים, 20 בדצמבר 1946 עד 11 במארס 1949 (גליונות 
29-161, למעט גליון 154). מצורף: גליון 184, ספטמבר 1949. גודל ומצב 

משתנים. 

פתיחה: $300

600. אגרת לחיל / אגרת לחילת – איטליה, 1945
"אגרת לחיל" ו"אגרת לחילת" – שתי חוברות, מאת הרב הצבאי אהרן 
זאב אשכולי. הוצאת ועדת ההצלה של הסוכנות היהודית, איטליה, 1945.
יהודית  (חטיבה  האנגלי  בצבא  יהודיים  לחיילים  מיועדות  האגרות 
שלא  היהודיות,  לחיילות  בבקשה  הרב  פונה  לחיילת  באגרת  לוחמת). 
לבוא בקשרי אהבה עם חיילים נכריים – "האיש הנכרי הזה אינו 'גרוע' 
כלל מיהודי. ואולם, לא הפריע לו כלל כאשר טבחו את אמך". 7; 12 עמ', 

15 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $100

603. עתונים עבור שארית הפליטה בגרמניה, 1946-1949
מינכן,  בגרמניה.  הפליטה  שארית  עבור  שנדפסו  עתונים  גליונות   11

רגנסבורג וברגן בלזן, 1946-1949. יידיש וגרמנית.
במכונת-כתיבה  נדפסו  חלקם  תצלומים;  עם  איכותי,  בדפוס  חלקם 
עתוני  התנועה,  ידיעות   / ביולעטין  אינפארמאציע  בסטנסיל:  ושוכפלו 
נאציאנאלע  פראנט,  אונדזער  בגרמניה;  המאוחדת  הצה"ר  ברית 
צווייוואכנשריפט (עתון הציונים הרוויזיוניסטים באזור הבריטי בגרמניה); 
ביולעטין נר. 9 – א בריוו פון מפלגת פועלי-ארץ-ישראל; אונדזער וועג; 
 Judische שפיגל;  וועלט  שטימע;  ציוניסטישע  שטימע;  אונדזער 

Rundschau. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

600
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604. JNF Stamp Album – Germany  

Keren Kayemet Le-Israel stamp album, published by 
the central bureau of the JNF in Germany, Munich, 
[late ’s].
Album made for JNF stamps from different series. 
About  stamps and tags have been glued to the 
album leaves. X cm. Fair condition. Some of the 
stamps are detached or torn. Many stains and wrinkles.

Opening Price: $150

603. Journals for She'erit Hapleita in Germany, 

1946-1949

 Issues of journals printed for She'erit Hapleita in 
Germany. Munich, Regensburg and Bergen Belsen, 

- . Yiddish and German.
Some in quality printing with photographs, other 
were typewritten and stenciled: informatsye bul-
letin/ Yediot HaTnu'a, Brit HaZionut Harevisionistit 
HaMeuchedet in Germnay; undzer front natsyonale 
tsveyvokhenshrift (paper of the Revionist Zionists 
in the British zone ); bulletin nr.  – a briv fun mi-
fleget po'aley Eretz Israel; Undzer veg; undzer 
shtime; zionistishe shtime; velt shpigl; Judische 
Rundschau. Various sizes and conditions.

Opening Price: $300

604. אלבום לבולי קק"ל – גרמניה
של  המרכזית  הלשכה  הוצאת  לישראל,  הקימת  הקרן  לבולי  אלבום 

הקרן הקימת לישראל בגרמניה, מינכן, [סוף שנות ה-40]. 
בדפיו  שונות.  וסדרות  מתקופות  קק"ל  בולי  להדבקת  ייעודי  אלבום 
הודבקו כ-120 בולים ותויות. 22X15 ס"מ. מצב בינוני. חלק מהבולים מנות־

קים או קרועים. כתמים רבים וקמטים. 

פתיחה: $150

605. חומש לשארית הפליטה – ועד ההצלה במינכן – 
כריכת-עור מפוארת

הפליטה,  לשארית  ההצלה  ועד  מאת  מתנה  תורה  חומשי  חמשה 
בורשטין.  אביעזר  ורבי  בארוך  נפתלי  רבי  ההצלה  ועד  רבני  בהוצאת 

מינכן, תש"ז [1947].
חומש ומגלות רות, איכה וקהלת, עם פירוש רש"י ואונקלוס. לפני דף 
ההצלה,  ועד  רבני  מאת  ולנשיאו,  האמריקני  לעם  תודה  מכתב  השער 
מיוחד,  עותק  ליטוגרפי.  בדפוס  צבעוני  שער  ארה"ב.  דגל  ציור  עם 
בכריכת עור מפוארת, עם עיטורי-זהב מוטבעים והטבעת שמות בעלי 
הספר, מר וגברת היינריך ארליך (             ). [2], ס; נה; [1], נו-צז; מח; 

[1], מט-צז דף, 18 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $250

Ehrlich

603
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607. Pesach Plate – She'erit Ha-Pleita 

"From Slavery to freedom. This year in Jerusalem". 
Green ceramic plate, no manufacturer's name, 

's. Pesach plates of this kind were made for the 
Joint, for distribution in the DP camps in Germany. 
Good condition. cm. Cracks and defects to glazing.

Opening Price: $400

606. In Spite of All – Israel is Alive – Ceramic 

Plate 

"Lamrot Hakol – Israel Hai…". A green ceramic 
plate, no manufacturer's name, [ 's]. Plates and 
other dishes of this kind were manufactured for the 
Joint for distribution in the D.Pcamps in Germany. 
Diameter: . cm. Good condition, slight damages 
and cracks of glazing.

Opening Price: $200

607. צלחת פסח – שארית הפליטה
"מעבדות לחרות בשנה הזאת בירושלים". צלחת קרמיקה ירוקה, ללא 

שם יצרן, [שנות ה-40].
מחנות  לתושבי  לחלוקה  הג'וינט,  עבור  נוצרו  זה  מדגם  פסח  צלחות 
שארית הפליטה בגרמניה. מצב טוב. 25 ס"מ. מעט סדקים ופגמים בגלזורה.

פתיחה: $400

606. למרות הכל – ישראל חי – צלחת קרמיקה
יצרן,  שם  ללא  ירוקה,  קרמיקה  צלחת  חי...".  ישראל   – הכל  "למרות 

[שנות ה-40].
לתושבי  לחלוקה  הג'וינט,  עבור  נוצרו  זה  מסוג  נוספים  וכלים  צלחות 
מחנות שארית הפליטה בגרמניה. קוטר: 15.5 ס"מ. מצב טוב, פגמים קלים 

וסדקים בגלזורה.

פתיחה: $200

605. Pentateuch for She'erit Ha-Pleita – Va'ad 

Hahatzala in Munich – Fancy Leather Cover 

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, [ ].
Pentateuch and Megillot Ruth, Eichah and Kohelet, 
with Rashi's commentary and Onkelos. With a 
letter of thanks to the American people and their 
president, from the rabbis of the Va'ad Hahatzala, 
with a drawing of the US flag. A colorful title page 
in lithographic print. Fancy leather cover and em-
bossed gold decorations and the names of the 
book's owners, Mr. and Mrs. Heinrich Ehrlich. [ ], 

; ; [ ], - ; ; [ ], -  leaves, cm. Very good 
condition

Opening Price: $250606607
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608. One Dozen Medals Manufactured by 

Shmuel Krechmer

A dozen bronze medals with reliefs of different 
personalities, manufactured by Shmuel Krechmer 
( - ). Signed "S. Krechmer" or "K". Some 
medals are impressed on one side only.
Several medals are doublen, one regular and one 
silver-plated. Ze'ev Jabotinsky – two medals; David 
Ben-Gurion – two medals; Sholem Aleichem – two 
medals; Mendele Moicher Seforim – two medals; Itzik 
Manger – two medals; Haim Nachman Bialik; Haim 
Weizmann. Diameter: . cm. Very good condition.

Opening Price: $500

608. תריסר מדליות תוצרת שמואל קרצ'מר
קרצ'מר  שמואל  תוצרת  תבליטי-אישים,  עם  ברונזה  מדליות  תריסר 
(1891-1972). חתומות "ש. קרצ'מר" או "ק". חלקן מוטבעות מצד אחד 

בלבד.
חלקן כפולות: אחת רגילה ואחת מצופה כסף. זאב ז'בוטינסקי – שתי 
מדליות;  שתי   – עליכם  שלום  מדליות;  שתי   – בן-גוריון  דוד  מדליות; 
מנדלי מוכר ספרים – שתי מדליות; איציק מאנגער – שתי מדליות; חיים 

נחמן ביאליק; חיים ויצמן. קוטר: 4.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $500

מדליות וחפצים
MEDALS, OBJECTS

609. Pendant – "If I Forget Thee Jerusalem" – 

Rishon LeTzion 

A brass pendant, Eretz Yisrael, [end of the th 
century, beginning of the th century].
On one side "If I Forget Thee Jerusalem" and a couple 
under the chupah; on the other side "Behold, they 
are Rishon Letzion (the first for Zion), and I will send 
a courier to Jerusalem" (Isaiah , ), the biblical 
text for which the city was named, and in the center 
– an indistinct impression. Diameter: . cm. Fair-poor 
condition, worn, indistinct writing and impressions. 

Opening Price: $100

609. תליון – "אם אשכחך ירושלים" – ראשון לציון 
המאה  ראשית  ה-19,  המאה  [סוף  ישראל,  ארץ  נחושת,  עשוי  תליון 

ה-20].
בצדו האחד הפסוק "אם אשכח ירושלים תשכח ימיני" וזוג נצב תחת 
ן"  ם, ְוִלירּוָשׁלם ְמַבֵשׂר ֶאתֵּ ה ִהנָּ חופה; בצדו השני הפסוק "ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהנֵּ
(ישעיהו מ"א כ"ז), על-שמו נקראת העיר, ובמרכז – הטבעה לא ברורה. 

קוטר: 2.8 ס"מ. מצב בינוני-גרוע, שחוק מאד, כיתוב והטבעות מטושטשים.

פתיחה: $100

608

609
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610. Decorated Pumpkin – Eretz Israel, 1906

Decorated pumpkin, using engraving and heat-scorch-
ing. Eretz Israel, . Signed: "B.A". Decorations in 
the shape of the walls of Jerusalem, lanes, arches, 
steps and domed buildings. Height: cm. Good condi-
tion, several stains. Early and impressive work.

Opening Price: $250

611. Hanukkah Lamp – Germany or Holland, 

19th-20th Century 

Upright Hanukkah lamp with collapsible arms. 
Germany or Holland, th- th century.
Central post (a flame-shaped decoration at its tip) 
includes  arms decorated with buttons and flower-
buds, eight arms standing facing each other and 
the ninth, for use as the Shamash, extends in front. 
The base is decorated with animals and a Menorah, 
and stands on three fish-shaped legs. Height: cm, 
maximum width: cm. Good condition; some of the 
arms are a little bent. For a similar Hanukkah lamp 
see "Five centuries of Hanukkah Lamps from the 
Jewish Museum collection," Yale University Press, 

, item no. .

Opening Price: $800

610. דלעת מעוטרת – ארץ ישראל, 1906
 .1906 ישראל,  ארץ  בחום.  וצריבה  חריטה  עבודת  מעוטרת,  דלעת 

חתומה: "ב"א".
מדרגות  קשתות,  סמטאות,  ירושלים,  העיר  חומות  בסגנון  עטורים 
חלקה  לכיוון  העטורים,  של  העליון  בקצה  כפה.  בעלי  נמוכים  ומבנים 
המוארך של הדלעת, עיטורי צריח-מסגד ומבנה בעל כפה עגולה. גובה: 

52 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים. עבודה מרשימה ומוקדמת. 

פתיחה: $250

611. חנוכיה – גרמניה / הולנד, המאה ה-19-20
חנוכיה זקופה עם זרועות מתפרקות. גרמניה או הולנד, המאה ה-19-20. 
מעוטרות  זרועות   9 הכולל  להבה)  דמוי  עיטור  (בקצהו  מרכזי  עמוד 
והתשיעית,  השניה,  מול  אחת  נצבות  מהן  שמונה  ונצנים,  בכפתורים 
מעוטר  החנוכיה  בסיס  החזית.  כלפי  מזדקרת   - כַׁשָּמׁש  המשמשת 
בדגמי בעלי-חיים ומנורה, נצב על שלש רגליים בצורת דגים. גובה: 48 
ראה  עקומות.  מעט  מהזרועות  חלק  טוב,  מצב  ס"מ.   52 מירבי:  רוחב  ס"מ, 
 Five centuries of Hanukkah Lamps" חנוכיה דומה בקטלוג
ניו-יורק,  של  היהודי  המוזיאון  מאוסף   "by Susan L Braunstein

הוצאת אוניברסיטת יל, 2004, פריט 279. 

פתיחה: $800

610
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612. חנוכיה תוצרת "אמנות"
חנוכיה תוצרת "קליין קום" (טרום פל-בל). תל-אביב, שנות ה-30.

בגבה קשת עליה מובלט הכיתוב "הנרות הללו קדש הם". בבסיסה 8 קנים בצורת מנורות-שמן ובמרכזה מקום 
להנחת השמש. חתומה בוו-התליה: "קליין קום -אמנות- תל-אביב" ו-"Made in Eretz Israel". חנוכיות 
דומות יוצרו מאוחר יותר בידי חברת "פל-בל", שנוסדה בידי מוריס אשקלון ואברהם קום. גובה: 14 ס"מ, רוחב: 

21.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $800

612. Hanukkah Lamp Manufactured by “Omanut”  

Hanukkah Lamp produced by “Klein Kom” (predecessors of Pal-Bell). Tel Aviv, 
s. 

The back consists of an arch with embossed writing of the verse, “HaNerot 
HaLalu Kodesh Hem.” The base is a semi-circle with  arms in the shape of oil 
lamps, in the center of which is a raised platform for the Shamash, also shaped 
like an oil lamp. 
Signed: “Klein Kom – Omanut – Tel Aviv” and “Made in Eretz Israel.” Similar 
Menorahs were later produced by the Pal-Bell Co., established by Maurice Ascalon 
(Klein) and Abraham Kom in . Height: cm, width: . cm. Good condition. 

Opening Price: $800

613. חנוכיה תוצרת "נורדיה"
 Made in Israel חנוכית נחושת (לשמן) תוצרת "נורדיה", חתומה בצדה האחורי "תוצרת ישראל נורדיה

 ."by Nordia
שמונת הקנים חבויים תחת מכסה מתרומם, עם הכיתוב "הנרות הללו קדש הם". השמש בצורת מנורת-שמן, 

מונח על בליטה בראש החנוכיה, השמש מקורי ונדיר. מצב טוב.  

פתיחה: $600

613. Hanukkah Lamp Manufactured by "Nordia" 

Copper Hanukkah Lamp (for oil) made by "Nordia", signed on the back "Made 
in Israel by Nordia".
Eight arms are hidden under a lid, with the writing "HaNerot HaLalu Kodesh 
Hem". The Shamash (original and rare), in the shape of an oil lamp, is positioned 
on a raised platform at the head of the lamp. Good condition

Opening Price: $600

612

613
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614. Hanukkah Lamp with Herzl's Portrait  

Bronze Hanukah Lamp. Eretz Israel, [ s]. Not 
signed.
The back of the lamp is in the shape of a boat, on 
its sail a relief of Herzl's portrait and a Magen David 
encircled by laurels. On top of the mast: a flag with 
an embossing of a Magen David. Height: cm, 
width: cm. Good condition.

Opening Price: $150

614. חנוכיה עם דיוקן תיאודור הרצל
חנוכיה, יציקת ברונזה. ארץ ישראל, [שנות ה-50]. אינה חתומה.

גב החנוכיה דמוי אנייה, על מפרשה תבליט דמותו של תיאודור הרצל 
לצד מגן-דוד מוקף זרי-דפנה. בראש התורן: דגל עם תבליט מגן דוד. 

גובה: 13 ס"מ, רוחב: 16 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150

615. מרדכי גומפל – מזוזת כסף
חתומה  (חתום 925),  כסף  עשויה  מזוזה   ,(1912-2009) גֹוְמֶּפל  מרדכי 

בידי האמן "דהג". גודל כללי: 7X4.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $750

615. Mordechai Gompel – Silver Mezuzah

Mordechai Gompel ( - ), Sterling Silver me-
zuzah (stamped ), signed by the artist "DHG". 
General size: x . cm. Good condition.

Opening Price: $750

616. מזוזות – אופנהיים / רדד / פלבל  
חתומה  אריה.  עטור  עם  מזוזה  ובשעריך",  ביתך  מזזות  על  "וכתבתם 
מאחור: "א. נ. אופנהיים Made in Palestine". ♦ "וכתבתם על מזזת 
 Radad made" :ביתך ובשעריך", מזוזה עם עטור אריה. חתומה מאחור
חתומה  מזוזה.  בצאתך",  אתה  ברוך  בבואך  אתה  "ברוך   ♦  ."in Israel
מאחור: "Pal Bell, תוצרת ישראל". סה"כ שלש מזוזות, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100

616. Mezuzahs – Oppenheim / Radad / Pal-Bell 

"Vekatavtem al mezuzot beitcha uveshearecha", 
mezuzah with an illustration of a lion. Signed on 
the reverse: "AN Oppenheim. Made in Palestine". 
♦ "Vekatavtem al mezuzot beitcha uveshearecha", 
mezuzah with an illustration of a lion. Signed on 
the reverse: "Radad. Made in Israel". ♦ "Baruch ata 
bebo'acha baruch ata betzetcha", mezuzah. Signed 
on the reverse: "Pal Bell, made in Israel". Lot of 
three Mezuzahs, size and condition varies.

Opening Price: $100

617. צלחת נחושת – "מזל טוב" 
"מזל טוב", צלחת נחושת עם כיתוב ועטורים צרובים. גרמניה. חתומה 

.HM ,6" בצדה האחורי, ובחותמת היצרן"
במרכז הצלחת מגן דוד ובתוכו הכיתוב "מזל טוב". סביב עטורי צמחים, 
אריות ונשר. בשולי הצלחת עטורי מגן-דוד ועטורי צמחים. קוטר: 11 ס"מ. 

מצב טוב. 

פתיחה: $180

614615616
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617. Copper Plate – "Mazal Tov" 

"Mazal Tov", copper plate with writing and etched 
decorations. Germany. Signed " " on the reverse, 
with the manufacturer's stamp, HM.
A Magen David in the center and in it the words 
"Mazal Tov". Surrounding the Magen David are 
floral decorations, a lions and an eagle. On the brim 
of the plate floral decorations and Magen Davids. 
Diameter: cm. Good condition.

Opening Price: $180

618. פמוטות תוצרת פלבל
פמוטות לנרות שבת, יציקת ברונזה. חתומים בתחתית: פלבל, תוצרת 

ישראל.
על הבסיס: "זכור את יום השבת לקדשו". גובה: 14.5 ס"מ. רוחב: 17 ס"מ. 

מצב טוב.

פתיחה: $120

618. Candlesticks Manufactured by Pal-Bell

Shabbat Candlesticks, cast bronze. Signed on 
the base: "Pal-Bell, Made in Israel." On the base: 
"Remember the Holy Shabbat." Height: . cm. 
Width: cm. Good condition.

Opening Price: $120

620. אגרטל תוצרת "קרמוס"
אגרטל קרמיקה תוצרת "קרמוס", חתום בתחתית.

מעוטר בדוגמת שני חלוצים רוקדים, צבועה ביד ומזוגגת. גובה: 14.5 ס"מ, 
רוחב: 15 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

619. Ceramic Jug – Figures of Chalutzim 

Ceramic jug made in Eretz Israel, signed on the 
base.
Decorated with embossed figures of Chalutzim (pi-
oneers) engaged in various labors. Height: . cm. 
Maximum width: cm. Good condition.

Opening Price: $120

619. כד קרמיקה – דמויות חלוצים
כד קרמיקה תוצרת ארץ ישראל, חתום בתחתית. 

מעוטר בדוגמאות מובלטות של חלוצים עסוקים במלאכות שונות. גובה: 
30.5 ס"מ. רוחב מירבי: 20 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

620. Vase Manufactured by "Keramos" 

Ceramic vase by "Keramos", signed on the base.
Decorated with figures of two dancing Chalutzim, 
hand-painted and glazed. Height: . cm, width: 

cm. Good condition.

Opening Price: $120

617618619620
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622. Wine Bottles – Carmel Mizrachi 

"Hoc Wine", "Maroc Wine" – two wine bottles 
made of green glass, manufactured by the Carmel 
Mizrachi Vineyard from Rishon Lezion, early th 
century. cm. Fair condition. Paper labels are dam-
aged. Some of the liquid is missing, corks are dam-
aged. (The wine and corks may not be original.)

Opening Price: $200

623. Album of Flowers and Holy Places– Olive 

Wood Binding

"Flowers and Paintings of the Holy Places in 
the Holy Land," [by A. Leiv Kahana]. Jerusalem: 
Monsohn Printing, late th century. Hebrew, 
German, English, French and Russian.
Thirteen color illustrations of Jerusalem, Rachel's 
Tomb, Hebron, Jordan, Safed, Mount Carmel and 
Hermon. Facing each illustration are dried flowers 
typical of the region. Olive wood binding. pp, 

x cm. Good condition. Some stains, slight dam-
ages at borders. Detached binding.

Opening Price: $120

621. Fountain-Pen Manufactired by "Katab" 

Fountain pen by "Katab". Katab was an Israeli pen 
company, established by the Austrian brothers 
Walter and Arik Kornfeld, between  and . 
The Katab factory operated in Ramat Gan during 
the years -  manufacturing pens of various 
degrees of quality for the Jewish and Arab custom-
ers in Eretz Israel. cm. Good condition.

Opening Price: $180

622. בקבוקי יין – כרמל מזרחי
"יין הוק", "יין מרוק" – שני בקבוקי יין בגוון ירקרק, תוצרת חברת כרמל 
מזרחי, ראשון לציון, ראשית המאה ה-20. 32 ס"מ. מצב בינוני. תויות הנייר 
פגומות. חלק מהנוזל חסר, פקקי השעם אינם שלמים. (יתכן שהיין והפקקים 

שיכים לשימוש חוזר בבקבוקים). 

פתיחה: $200

623. אלבום פרחים ומקומות קדושים - כריכת עץ זית
א.  [מאת  הקדש,  בארץ  הקדושים  מקומות  וציורי  פרחים  "אספת 
גרמנית,  עברית,  ה-19.  המאה  סוף  ירושלים,  מונזון,  דפוס  כהנא].  ליב 

אנגלית, צרפתית ורוסית.
הר  צפת,  ירדן,  חברון,  רחל,  קבר  ירושלים,  של  צבעוניים  איורים   13
האופיניים  מיובשים  פרחים  מודבקים  איור  כל  מול  וחרמון.  הכרמל, 

לאזור. כריכת עץ זית. 
כריכה  בשוליים.  קלים  פגמים  כתמים,  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   11X17 דף,   13

מנותקת.

פתיחה: $120

621. עט נובע תוצרת "ַּכָּתב"
עט נובע תוצרת חברת "ַּכָּתב Katab" הישראלית, מייסודם של האחים 
וולטר ואריק קורנפלד האוסטרים, בין 1948 ל-1954. מפעל "ַּכָּתב" פעל 
עבור  שונות,  בדרגות-הידור  עטים  וייצר   1936-1954 בשנים  ברמת-גן 

הקהל הישראלי והערבי בארץ ישראל. 12 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $180

624. ארץ ישראל וירושלים – צלחת נחושת
[שנות  חרוטים,  עטורים  עם  נחושת  צלחת  [פלשתינה],   Palestine

ה-40?].
במרכז חריטה של מפת ארץ ישראל, הכוללת בעיקר ישובים ערביים. 
ברחבת  מתפללים  בירושלים:  אתרים  של  חריטות  ארבע   – בצדדים 
הכותל המערבי, כפת הסלע, כנסיית הקבר וגן גת-שמנים. שמות המ־

קומות נחרטו באנגלית. קוטר: 24 ס"מ. מצב טוב, מעט כיפופים.

פתיחה: $100
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625. צלחת נחושת מעוטרת – כנען - צפת
צלחת נחושת עם עטורים שונים, חתומה בצדה האחורי "תוצרת ארץ 

ישראל, Hand Made Palestine" ו"כנען". תוצרת 'כנען', צפת. 

מעוטרת דגים ודגמי כוכבים שונים, מנוסרים ומודבקים. נצבת על שלש 
רגליים כדוריות. קוטר: 29 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

626. שעון / פרימוס / מחטים / מאזני-מטבח
שעון, לוח מחוגים עשוי אמייל, עם הכיתוב "ה. את. י. בנזמין, ירושלים יפו" 
בעברית, ערבית ואנגלית. ארץ ישראל, ראשית המאה ה-20. ♦ פרימוס, 
"להבת, תוצרת ארץ-ישראל" (Laheveth). ♦ חבילת מחטים לניקוי 
פרימוס, תוצרת "Mahmoud" (מחמוד), בקופסת-קרטון מקורית. ♦ 

"מאזני מטבח סי-סו" – משקל לתלייה. גודל משתנה, מצב בינוני-גרוע.

פתיחה: $200

624. Eretz Israel and Jerusalem – Copper Plate

Palestine copper plate with engraved decorations, 
[ s?]
A map of Palestine is engraved in the center, with 
mainly Arab settlements. Surrounding the map are 
four engravings of sites in Jerusalem: Worshippers 
at the Western Wall, Dome of the Rock, The Holy 
Sepulchre and Gethsemane; each site with its name 
in English. Diameter: cm. Good condition, some 
bending.

Opening Price: $100

625. Decorated Copper Plate – Canaan - Safed

Decorated copper plate, signed on the reverse "Hand 
Made Palestine", manufactured by "Canaan, Safed.
Decorated with applied fish and stars. Stands on three 
ball-shaped legs. Diameter: cm. Good condition.

Opening Price: $200

626. Watch / Primus Stove / Needles / Kitchen 

Scales 

Watch, with enamel watch-face, and the inscrip-
tion "H. Benjamin, Jerusalem Jaffa" in Hebrew, 
Arabic and English. Eretz Israel, early th century. 
♦ Primus stove, "Laheveth, Made in Eretz Israel". ♦ 
Package of needles for cleaning the Primus, manu-
factured by "Mahmoud", in its original cardboard 
box. ♦ "See-Su Kitchen Scales" hanging scales. Sizes 
vary, fair-poor condition.

Opening Price: $200

627. קרמיקה ארמנית – שלשה פריטים, שנות ה-50-60 
1. קנקן. חתום בתחתית "Jerusalem Jordan" וחתימת האמן. 

2. ספל, בקרקעיתו קרפדה. חתום בתחתית "Dead Sea" וחתימת 
האמן. 

3. צלחת. חתומה בתחתית "Jerusalem Jordan" וחתימת האמן; 
עם וו לתלייה. 

גודל ומצב משתנים, נזקים קלים בשולי הכלים. 

פתיחה: $120

627. Armenian Ceramic – Three Items, 1950s-60s

. Jug. Signed on the base "Jerusalem Jordan" and 
the artist's signature.

. Cup, decorated with a toad on its base. Signed 
"Dead Sea" and the artist's signature.

. Plate. Signed on the reverse "Jerusalem Jordan" 
and the artist's signature; with a hook for hanging.

Size and condition varies, slight damages at the rims 
of all three items.

Opening Price: $120
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628. Great Synagogue in Tel Aviv – Decorated 

Bowl

"Great Synagogue, T.A". Bowl with hammered and 
engraved decorations, [ s].
The Great Synagogue of Tel Aviv, planned by archi-
tect Yehuda Magidovitch (the first chief engineer 
of the city of Tel Aviv, - ), is located on the 
corner of Ahad Ha'Am and Allenby streets. Diameter: 

cm, good condition. Hook for hanging on the reverse.

Opening Price: $200

629. Lamp – Engraving Commemorating the 

Conquest of Jaffa and the Establishment of the 

State of Israel 

Decorative lamp on a copper base.
On the base appears the engraved inscription, "In 
memory of the retirement of the British, the fleeing 
of the Arabs, the conquest of Jaffa, on the occasion of 
the celebration of freedom and the establishment of 
the State of Israel on  Iyar ". Height: cm, maxi-
mum width: cm (at the upper part). Good condition.

Opening Price: $120

628. בית-הכנסת הגדול בתל-אביב – קערה מאוירת
"בית הכנסת הגדול, ת"א". קערה עם עטורים מרוקעים וחרוטים, [שנות 

ה-40]. 
(מהנדסּה  מגידוביץ  יהודה  האדריכל  של  בתכנונו  הגדול,  בית-הכנסת 
ואחד-העם.  אלנבי  הרחובות  בקרן  שוכן  תל-אביב),  העיר  של  הראשון 

קוטר: 32 ס"מ, מצב טוב. וו לתלייה בצדה האחורי. 

פתיחה: $200

629. מנורה – חריטה לציון כיבוש ויפו והקמת המדינה
מנורה דקורטיבית עם בסיס נחושת. [שנות ה-40].

על בסיסה מופיעה החריטה "זכר לפרוש הבריטים, בריחת הערבים, 
כיבוש יפו, בחג החרות ויסוד מדינת ישראל ביום ה אייר תש"ח". גובה: 

52 ס"מ, רוחב מירבי: 31 ס"מ (בחלקה העליון). מצב טוב. 

פתיחה: $120

631. שתי בובות ארצישראלית – פרנק מייסלר
דנציג,  יליד   –  (1930 (נ.  מייסלר  פרנק  מתוצרת  כנראה  בובות,  שתי 

גרמניה, [שנות ה-60]. 
1. עוזרת-בית תימניה. גובה: 25.5 ס"מ. מצב טוב. 

2. ערבי יושב ומעשן נרגילה. גובה: 17 ס"מ. מצב טוב. 

"הבובות אותן עיצב פרנק ניכרות במראן המיוחד. תוך שימוש בכפיסי 
האמן  הצליח  עור,  פיסות  ומעט  שונות  גיאומטריות  צורות  בעלי  עץ 

630. אוסף תכשיטים תימניים / יד לספר תורה
חלקם  חרוזים,  ומשולבים  כסף  עשויים  רובם  ותליונים,  שרשראות   11
עם מקום להנחת קמע. ♦ 7 צמידים, חלקם מעוטרים עבודות פיליגרן. 
♦ יד לספר תורה, עשויה כסף, חלקה מעוטר בעבודת פיליגרן. סה"כ 19 

פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

630. Collection of Yemenite Jewelry / Torah 

Pointer

Eleven chains and pendants, most of them made 
of silver and beads, some have a space for placing 
an amulet. ♦ Seven bracelets, some decorated with 
filigree craftsmanship. ♦ Yad – Torah pointer, silver, 
partly decorated with filigree decorations. Total of 

 items, size and condition varies.

Opening Price: $400
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I - 632. תקליטים מאוירים
שני תקליטים בהוצאת "כנור", אנגליה:

1. וו אהין זָאל איך גיין / ס'וועט געשען. איור עולים לארץ ישראל מאירופה 
החרבה נושאים דגל ישראל, עם טקסט בשבחה של ארץ ישראל. 

מאת  עליזים  קבצנים  איור  ארויס.  און  אריין   / קבצנים  2. פריילעכע 
 .A. Weic

גודל משתנה, מצב טוב מאד. 

פתיחה: $200

631. Two Israeli Dolls – Frank Meisler

Two dolls, probably made by Frank Meisler (b. , 
Danzig, Germany), [ s].

. Yemenite woman domestic worker. Height 
. cm. Good condition.

. Seated Arab smoking a narghile (hookah). 
Height cm. Good condition.

"Dolls designed by Frank Meisler have a typical 
look. Using geometrical-shaped wood beams and 
several leather patches, the artist succeeded in 
designing figures full of humor and reflecting all 
the national attributes of their origin..." (from 
"A Doll of a Country, The History of National Doll 
Manufacturing in Israel", by Dr. Haim Grossman and 
Yaron Gayer, "Atnachta", , pages - ).

Opening Price: $120

632. Illustrated Music Albums – I

Two music albums published by Kinor, England:
. Vu Ahin Zol Ich Gein / S'vet Geshen. An illustra-

tion of people from war-torn Europe immigrating 
to Eretz Yisrael, holding the flag of Israel, with a 
text extolling Eretz Yisrael. 

. Freileche Kabtzonim / Arein un Arois. An illustra-
tion of cheerful beggars by A. Weic.

Varied size, very good condition.

Opening Price: $200

ליצור דמויות מלאות חוש הומור ובעלות כל המאפיינים של הקבוצה 
הלאומית אליה משתייכת הדמות. סימן היכר אופייני למרבית בובותיו 
הוא ראש הדמות המותקן על ציר ומאפשר הזזתו". (מתוך: "בובה של 
ארץ מולדת, סיפור תעשיית ייצור בובות הלאום בארץ ישראל", מאת 

מאת ד"ר חיים גרוסמן וירון גאיר, "אתנחתא", 2010, עמ' 66-67). 

פתיחה: $120

II - 633. תקליטים מאוירים
שני תקליטים בהוצאת "כנור", אנגליה:

רובה,  נושא  חייל  איור  [הקטנטונת].  הקטאנטנעט  ארצנו   / 1. שלום 
מגדל מים ומבנה בקיבוץ בצדו האחד; מפת ארץ ישראל בצדו השני.

2. אויפן פריפעטשיק / קינדער-יארן. איור מלמד דרדקים בחדר. 

גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $150

633. Illustrated Music Albums – II  

Two music albums published by Kinor, England.
. Shalom / Arzeinu HaKtantonet. An illustration of 

a soldier carrying a gun, a water tower and a kib-
butz structure on one side; a map of Eretz Yisrael 
on the other.

. Oifen Pripentchik / Kinder-yaren. An illustration 
of a teacher teaching young children in a "heder".

Varied size, good condition.

Opening Price: $150
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634. Collection of Textile Items Made in Israel

Nine women and children's blouses with embroi-
dered decorations, typical of "Maskit" and "Wizo" 
embroidery. Israel, [ s- s].
On two of the blouses appears the manufacturer's 
name "Globus" and "Ora – Hand-woven by Blind 
Women", Netanya. Various sizes and condition, some 
are brand new.

Opening Price: $250

635. Friedman-Tnuva Wineries – Tin Sign

Friedman-Tnuva Wineries – "Wines, Brandy, 
Liqueurs" tin sign advertisement with a colorful 
illustration of the Tel Aviv beach and a bottle of 
"Sovereign Brandy". Printed by the Levine-Epstein 
printing press, [early s]. x . cm. Good con-
dition; some pencil grid lines, hanging holes in the 
corners and mild stains.

Opening Price: $100

634. אוסף פריטי-בד תוצרת ארץ ישראל 
9 חולצות לנשים ולילדים עם עיטורים רקומים, בסגנון עבודות "משכית" 

ו"ויצו". ארץ ישראל, [שנות ה-50-60].
של  יד  אריגת   – ו"אורה  גלובוס  היצרן:  שם  מופיע  מהחולצות  בארבע 

עוורות", נתניה. גודל ומצב משתנים, חלקן במצב חדש לגמרי.

פתיחה: $250

635. יקבי פרידמן-תנובה – שלט פח
יקבי פרידמן-תנובה – "יינות, ברנדי, ליקרים", שלט פח פרסומי עם איור 
צבעוני של תל-אביב ויפו על חוף הים, ובקבוק "סובריין ברנדי". מודפס 
ה-60].   שנות  של  השניה  [המחצית  אפשטיין),  לוין  א.  (דפוס  פח  על 
35X24.5 ס"מ. מצב טוב. סימוני קוי-רשת בעפרון על חלקו. חורי-תליה בפינות 

ומעט כתמים.

פתיחה: $100
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טופס הצעת מחיר לפריטים
הסטוריה ותרבות יהודית וישראלית

יום רביעי 01.06.2011, כ"ח אייר 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‘ 15

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.

Jewish and Israeli History and Culture
Wednesday, . .  at 17:00

Full Name
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Tel

Email

ID / Passport No.

Signature

Fax Cellular

Date

Auction No. 

Item Name and Description of 
Max. Offered Price in US

Tiebreaker

Phone ParticipationAbsentee BidAbsentee Bidding Form



10.  באחריות הקונה לדאוג להוצאת הפריטים שרכש, ישירות 
ממשרדי "קדם", או באמצעות שליח או חברת משלוחים מטעמו. 
במקרה שהרוכש יבקש, "קדם" תוכל, ללא אחריות מצידה, לארוז 
ולשלוח את הפריטים בתשלום מלא על חשבון הקונה. לתעריפי 
בסוג  מותנה  המחיר  "קדם".  למשרדי  לפנות  יש  ומשלוח  אריזה 

האריזה, חברת המשלוח וארץ היעד. 
או  אשראי  בכרטיסי  במזומן,  יבוצעו  ל"קדם"  11. תשלומים 
בהעברה לחשבון הבנק. המחאות פרטיות לא ייתקבלו ללא אישור 

מראש של בית המכירות. 
12. תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב, 
יחושב לפי שער החליפין (שער יציג) של דולר ארה"ב המפורסם 

ע"י בנק ישראל ביום המכירה. 
הסכום  על  פיגורים  בריבית  חיוב  יגרור  בתשלום,  פיגור  13. כל 
לשער  הצמדה  הפרשי  בתוספת  לחודש   2% של  בשיעור  החייב 

הדולר ארה"ב. 
אדם  עבור  אם  ובין  לעצמו  אם  בין  שהוא,  כל  פריט  14. הרוכש 
אחר,מתחייב לשלם עבור הפריטים ולקחתם. בידי מנהל המכירה 
הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו לו על מנת שהרוכש יעמוד 
לאחר,  הפריט  למכור  מכירה,  לבטל  גם  השאר  ובין  בהתחייבותו 
כולל ריבית  המכירה  למנהל  בהוצאות שנגרמו  הרוכש  את  לחייב 
ולהוסיף  הפריט  שחרור  לעכב  פיצויים,  תביעת  להגיש  והצמדה, 

לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו.
15. "קדם" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות 
מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי  ומצבו.  מקוריותו  הפריט, 
בזאת כי מידע הנמסר ע“י "קדם" ניתן במעמדה כשלוחה מטעם 
על  מטעמה.  מומחים  וניסיון  מצטבר  מידע  על  ומבוסס  המוכר 
במועדים  לקהל  הפריטים  הצגת  במהלך  לבדוק  בכוח  קונה  כל 
הפריט.  של  וערכו  טיבו  מקורו,  גודלו,  מצבו,  את  המכירה,  שלפני 
בכתב  להשיג  הזכות  נתונה  הזוכה  לקונה  מהאמור,  לגרוע  מבלי 
מ-30  יאוחר  לא  וזאת  ומצבו  למקוריותו  הנוגע  בכל  "קדם"  בפני 
יום ממועד המכירה. היה ויוכח ל"קדם" שאכן נפלה טעות במידע 
הסכום  את  הזוכה  לקונה  "קדם"  תשיב  הפריט,  לגבי  שנמסר 
ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה. ביצעה "קדם" הלכה כאמור, 

לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה. 
ולהשלים  שרכש  הפריט  את  לחזקתו  לקבל  מתחייב  16. הקונה 
המכירה.  ממועד  משבוע  יאוחר  לא  לתשלום  התחייבויותיו  את 

לאחר  רק  תעשה  בפריט  החזקה  מסירת  ספק,  הסר  למען 
שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום. 

17. "קדם" תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או אינם 
מעוניינים להשתתף במכירה. לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום 
או  המכירה  בקטלוג  המופיע  מחיר"  הצעת  "טופס  את  המכירה 
ו/או  מעשה  כל  ספק,  הסר  למען  "קדם".  של  האינטרנט  באתר 
מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על "קדם" ו/או על 

הפועלים מכוחה חבות מכל סוג. 
באמצעות  המכירה  במהלך  להשתתף  המעוניינים  18. לקוחות 

הטלפון, מתבקשים לפנות מראש ובהקדם לצורך תיאום. 
סמכות  מוקנית  ירושלים  בעיר  המוסמכים  המשפט  19. לבתי 
השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/
או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין "קדם" לבין הקונה. 

20. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.

1. "קדם - בית מכירות פומביות" (להלן "קדם") פועלת כשלוחה 
מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית.

2. "קדם" תפיק קטלוג לכל מכירה (להלן: "הקטלוג") ובו יפורטו, 
בין היתר, הפריטים המוצעים למכירה, מספריהם ומחירי הפתיחה 
שלהם. למען הסר ספק, הנתונים המופיעים בקטלוג נועדו לשמש 
לצרכי  מידע בלבד לקונה ואין בהם כל אחריות לגבי תאור, יחוס, 

בעלים קודמים, תקופה, מקור או כל נתון אחר. 
מחירי  הינם  הפריטים,  ברשימת  מופיעים  אשר  3. המחירים 

מינימום ואינם מהווים הערכה.
אחראי  שיהיה  מכירה,  מנהל  לתפקיד  אדם  תמנה  4. "קדם" 

מטעמה, בין היתר, לעריכת המכירה הפומבית וניהולה.
השתתפות  למנוע  הזכות  את  לעצמו  שומר  המכירה  5. מנהל 
המכירה  למנהל  בהשתתפותם.  מעוניין  שאינו  מאנשים  במכירה 
הסמכות הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה, לבטל מכירה של פריט 
כלשהו (גם אחרי מכירתו), או להעמידו מחדש למכירה וזאת עפ"י 
שיקול דעתו הבלעדי. כן רשאי מנהל המכירה  להוסיף או להוציא 
למכירה  המוצע  פריט  לגבי  נתונים  לשנות  או  מהמכירה,  פריט 

שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג. 
6. השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. הקונה 
אשר  כאמור,  ממוספרת  בשלטית  המכירה,  לפני  יצטייד  בכוח 

תשמשו לצורך הצבעה במכירה. 
7. המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב. 

8. "מחיר פטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב 
מיד  אלה.  תנאים  עפ"י  נתקבלה  שהצעתו  בכוח  קונה  כהצעת 
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 אותו קונה מציע ההצעה (להלן: 
"הקונה הזוכה"), בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ"י 
הסכם זה. הקונה בכוח שהצעתו נתקבלה ישלם ל"קדם", בתוספת 
למחיר הפטיש, עמלה בשיעור 20% בתוספת מע"מ (על העמלה). 
התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה ולא יאוחר מתום שבוע 

ממועד קבלת הצעת הקונה. 
9. ניתן לשלם במזומן או בהעברה בנקאית ללא עמלה. תשלום 
בכרטיס אשראי כרוך בעמלת חברות אשראי של 3%. במקרים 
על  העמלה  בנקאית.  בהמחאה  לשלם  ניתן  מראש,  אושר  בהם 

המחאות מחוץ לישראל  1%. 

תנאי מכירה



. “Kedem” Public Auction House (“Kedem”) acts 
as agent for sellers of items to be offered for sale 
to the public (‘the Sellers’).

. “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.

. “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.

. 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.

. 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.

. The auction will be conducted using US Dollars 
as currency.
. On the fall of the hammer and the acknowledg-

ment of the numbered paddle of the offeror by the 
Auctioneer, the offeror`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 ac-
cepted (‘the Purchaser’), subject to the fulfilment 
by the Purchaser of all payment obligations to 
“Kedem” as set out hereunder.

. 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 % 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.

. Payment can be made by cash or bank transfer 
with no commission. Payment by credit card 
involves a commission by the credit company for 

%. In cases which were approved in advance by 
“Kedem”, it is possible to pay by money order / 
bank drafts. Commission for overseas checks is %.

. 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 ac-
cording to type of package, shipping method and 
country of destination.

. Payments to “Kedem” shall be made in cash, 
credit card or bank transfer.

. 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.

. A Purchaser is liable to pay interest on any 
delay in payment, at the rate of % per month of 
the amount payable, with adjustments to index-
link all outstanding amounts payable to the Dollar 
Exchange Rate

. 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.

. “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  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.

. 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.

. “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.

. 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.

. 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.

. In any case of doubt the Hebrew version of 
this Terms Of  Sale will be the binding document.

Terms of Sale



 The auction will be held at Nachum Gutman 

Museum of Art

21  Rokah St. Neve Tzedek, Tel Aviv

 Wednesday, 01.06.2011 at 17:00 

 Phone during auction: 972-54-2865654

Phones during viewing

972-77-5140223    972-54-2865654

www.kedem-auctions.com

For Online Bidding: www.artfact.com
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